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Nr. 208

1° KAMER - 4 april 2002

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - VORDERINGEN IN RECHTE - VORDERINGEN OP GROND

VAN ARTIKEL 577-9, § 2 EN § 6 B.W. - WETTELIJKE TERMIJN VAN DRIE MAANDEN -
TOEPASSINGSMODALITEITEN.

2º VORDERING IN RECHTE - MEDE-EIGENDOM - VORDERINGEN OP GROND VAN

ARTIKEL 577-9, § 2 EN § 6 B.W. - WETTELIJKE TERMIJN VAN DRIE MAANDEN -
TOEPASSINGSMODALITEITEN.

1º en 2° De in artikel 577-9, § 2, tweede lid van het B.W. gestelde termijn van drie maanden
geldt  voor  de door de mede-eigenaar  op grond van het  eerste lid  van die paragraaf
ingestelde vorderingen die opkomen tegen onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige
beslissingen van de algemene vergadering en niet voor de vorderingen ingesteld door de
mede-eigenaar op grond van § 6 van die wetsbepaling om de verdeling van de aandelen
in gemeenschappelijke gedeelten of de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen. (Art.
577-9, § 2 en § 6 B.W.)

(D. e.a. T. ZAVELPAND, vereniging van mede-eigenaars en de N.V. QUESNOY)

ARREST

(A.R. C.00.0171.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 oktober 1999 in hoger

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden als volgt in het verzoekschrift samengevat.
Het geschil tussen partijen betreft de winkelruimten in een woon-, winkel- en

bedrijvencomplex genaamd "Zavelpand" te Zaventem.
De eisers kochten allen, in de periode september-oktober 1991, een winkel-

ruimte in het toen nog op te richten complex "Zavelpand".
Sinds 1995 beklaagden de eisers zich erover dat steeds meer winkelruimten, in

strijd met de in de basisakte en het reglement van mede-eigendom overeengeko-
men bestemming, werden aangewend als kantoren, waardoor het karakter van
"winkelcomplex" en "shopping-center" volledig teloor ging.

De eisers beklaagden zich over het feit dat de mede-eigendom in de loop van
1995 veranderings- en verbouwingswerken had uitgevoerd waardoor de binnen-
galerijen voor vrije toegang door het publiek werden afgesloten.

Op 4 december 1996 dagvaardden de eisers sub 1 en 2 de verweersters voor de
Vrederechter van het kanton Zaventem. De overige eisers kwamen vrijwillig in
het geding tussen.
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De eisers vorderden de veroordeling van de tegenpartijen, onder verbeurte van
een dwangsom, tot het optreden in rechte tegen de mede-eigenaars of huurders
die de winkelruimten niet gebruiken als winkel, en tot afbraak van de werken
waardoor de winkelgalerijen voor het publiek werden afgesloten. Zij vorderden
eveneens een provisionele schadevergoeding en de aanstelling van een deskundi-
ge om de waardevermindering van de winkelruimten en de gederfde inkomsten
te ramen. Bovendien werd gevraagd voor recht te zeggen dat een herberekening
zou worden gemaakt van de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke
delen en de wijze van verdeling van de lasten vanaf 1995.

De verweersters  stelden een  tegenvordering in,  strekkende tot  veroordeling
van de eisers sub 1 en 2 tot betaling van achterstallige bijdragen in de kosten van
de mede-eigendom.

Bij vonnis van 8 mei 1998 verwierp de vrederechter zowel de hoofdvorderin-
gen als de tegenvordering.

Ingevolge het hoger beroep van de eisers en het incidenteel beroep van de ver-
weersters, bevestigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij vonnis van
26 oktober 1999, het vonnis a quo inzoverre het de hoofdvorderingen van de ei-
sers afwees. De tegenvordering van de verweersters werd gegrond bevonden, de
eisers sub 1 en 2 werden veroordeeld tot betaling van 90.903 BEF, met intrest.

IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 577-9, §2, 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór de wijziging door

artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
de verjaring;

- de artikelen 2262 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing na de
wijziging door de artikelen 4 en 5 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring;

- de artikelen 10 en 11 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalin-
gen betreffende de verjaring;

- de artikelen 702, 3°, 807, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, genaamd het be-

schikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verwerpt als onontvankelijk wegens laattijdigheid eisers' vorde-

ringen, strekkende tot het horen zeggen voor recht dat een herberekening moet gemaakt
worden van de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten en de wijze
van verdeling van de lasten vanaf 1995, en strekkende tot aanstelling van een deskundige
met als opdracht de rechtbank advies te verschaffen en een voorstel te formuleren tot her-
verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten en de wijze van verdeling
van de lasten, met bevestiging van het vonnis a quo, verklaart verweersters' tegenvorde-
ring opzichtens eerste en tweede eisers gegrond en veroordeelt deze laatsten dienvolgens
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tot betaling aan de verweersters van het bedrag van 90.903 BEF, te verhogen met de ge-
rechtelijke intresten berekend op 83.803 BEF vanaf 16 januari 1998, en veroordeelt de ei-
sers tot de gerechtskosten van beide aanleggen en dit op volgende gronden: 

"Wat de vordering inzake de herberekening van de gemeenschappelijke lasten betreft: 
Zoals uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 december 1995 blijkt

werd met 4.607/5.482sten tegen deze herverdeling beslist.  Zo (de eisers)  meenden dat
deze beslissing niet regelmatig genomen was, dienden zij hier ook binnen drie maanden na
5 december 1995 een vordering in te stellen hetgeen niet geschiedde, en integendeel werd
de inhoud van dit proces-verbaal op de algemene vergadering van 27 maart 1996 voor zo-
veel als nodig goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.

Wat de tegenvordering betreft: 
(...)
Dat (de eisers sub 1 en 2) op zich het gevorderde saldo op gemeenschappelijke lasten

zoals berekend blz. 18 van de besluiten van 16 januari 1998 neergelegd voor de vrede-
rechter (toen 101.664 BEF) en zoals nu berekend ingevolge nieuwe vervaltermijnen en in-
middels betaalde provisies (artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek), namelijk een saldo
van 90.903 BEF volgens blz. 24 van de beroepsbesluiten van (de verweersters) niet be-
twisten" (vonnis p. 9).

Voornoemde overwegingen zijn onder meer voorafgegaan door volgende consideran-
sen:

"Wat de wijziging van de bestemming van het onroerend goed betreft:
(...)
Voor zover (de eisers) een verhaal wensten te oefenen tegen de bevindingen opgeno-

men in het proces-verbaal van de algemene vergadering van 5 december 1995, waarin ge-
steld werd dat inmiddels de winkelruimten tot kantoorruimten omgevormd werden, de ter-
mijn van drie maanden voorzien in artikel 577-9, §2, van het Burgerlijk Wetboek, om een
vordering in te stellen hier begon te lopen vanaf 5 december 1995 zijnde bijna een jaar
voor de dagvaarding. Bovendien werd dit proces-verbaal van enkele dagen nadien, name-
lijk 11 december 1995 nogmaals goedgekeurd op de algemene vergadering van 27 maart
1996 (punt 3), proces-verbaal aan de mede-eigenaars opgestuurd werd op 10 april 1996 en
ook tegen de inhoud van dit proces-verbaal werd ook niet binnen drie maanden na 27
maart 1996 een verhaal ingesteld" (pag. 8, vierde lid). 

Grieven
1.2. Tweede onderdeel
Luidens artikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek kan iedere mede-eigenaar aan de

rechter vragen "1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te
wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden inge-
volge het aan gebouw aangebrachte wijzigingen; 2° de wijze van verdeling van de lasten
te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan
te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aange-
brachte wijzigingen".

De wet schrijft geen bijzondere termijn voor voor het uitoefenen van deze rechtsvorde-
ring zodat de gemeenrechtelijke termijnen, neergelegd in de artikelen 2262 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing zijn.

Artikel 577-9, §2, van het Burgerlijk Wetboek, laat iedere mede-eigenaar toe aan de
rechter te vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de alge-
mene vergadering te vernietigen of te wijzigen, en schrijft voor dat deze vordering moet
ingesteld worden binnen drie maanden te rekenen van de kennisname van de beslissing.
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De vorderingen, voorzien in artikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek, en deze
voorzien in artikel 577-9, §2, van hetzelfde wetboek, hebben een duidelijk onderscheiden
voorwerp.

Het enkel bestaan van een negatieve beslissing van de algemene vergadering over de
herverdeling van de aandelen en de lasten, brengt niet met zich dat een latere vordering
van een mede-eigenaar, gestoeld op artikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek, nood-
zakelijk de onregelmatigheid, bedrieglijkheid of onrechtmatigheid van de beslissing van
de algemene vergadering, in de zin van artikel 577-9, §2, van het Burgerlijk Wetboek zou
betreffen.

Uit eisers' appèlconclusie, zoals weergegeven in het eerste onderdeel en hier uitdrukke-
lijk hernomen, blijkt dat de oorzaak van eisers' vorderingen, met name het rechtsfeit dat
de onmiddellijke grondslag van die vorderingen vormde, de onjuistheid was van de huidi-
ge verdelingen ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen, zoals voorzien in ar-
tikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek, en dat het voorwerp van hun vorderingen,
met name de aanspraak die zij lieten gelden, de herverdeling was van de aandelen in de
gemeenschappelijke gedeelten en van de lasten, zoals voorzien in artikel 577-9, §6, van
het Burgerlijk Wetboek.

Uit eisers' appèlconclusie blijkt tevens dat hun genoemde vorderingen geenszins steun-
den op een onregelmatigheid, bedrieglijkheid of onrechtmatigheid van de beslissing van
de algemene vergadering van 5 december 1995, zoals voorzien in artikel 577-9, §2, van
het Burgerlijk Wetboek, en geenszins de vernietiging of wijziging beoogden van deze be-
slissing van de algemene vergadering, zoals voorzien in artikel 577-9, §2, van het Burger-
lijk Wetboek.

Het bestreden vonnis verwerpt eisers' vorderingen in herverdeling van de aandelen en
de lasten omdat de eisers binnen de drie maanden na 5 december 1995, zijnde de datum
waarop de algemene vergadering tegen de herverdeling besliste, de onregelmatigheid van
deze beslissing van de algemene vergadering niet hebben aangevochten evenmin als de
daaropvolgende beslissing van 27 maart 1996, waarbij de inhoud van het proces-verbaal
van voornoemde vergadering met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd; het be-
streden vonnis maakt zodoende op eisers' vorderingen toepassing van de in artikel 577-9,
§2, Burgerlijk Wetboek neergelegde termijn.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig op grond van de redenen die het bevat
eisers' vorderingen in herverdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke delen en in
herverdeling van de lasten, zoals hiervoren omschreven, kon verwerpen evenmin als ver-
weerders' tegenvordering gegrond kon verklaren zonder herberekening der lasten (schen-
ding van de artikelen 577-9, §6, en 577-9, §2, van het Burgerlijk Wetboek alsook 2262
van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 4 van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring,
2262 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing na de wijziging door
de artikelen 4 en 5 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen be-
treffende de verjaring, 10 en 11 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring), hierbij tevens op onwettige wijze de oorzaak en het
voorwerp van eisers'  vorderingen wijzigende (schending van de artikelen 702, 3°, 807,
1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van
de  autonomie  der  procespartijen)  evenals  eisers'  recht  op  verdediging  miskennende
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

V. Beslissing van het Hof
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de paragrafen 2 en 6 van artikel 577-9 van het Burgerlijk
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Wetboek, onderscheiden vorderingen beogen;
Overwegende dat artikel 577-9, §6, bepaalt dat iedere mede-eigenaar aan de

rechter kan vragen: 
1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzi-

gen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden in-
gevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;

2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoon-
lijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze on-
juist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigin-
gen;

Overwegende dat §2, eerste lid, van dit artikel bepaalt dat iedere mede-eige-
naar aan de rechter kan vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige
beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen;

Dat het tweede lid van §2 bepaalt dat die vordering moet worden ingesteld bin-
nen drie maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende kennis
heeft genomen van de beslissing;

Overwegende dat de termijn van drie maanden vanaf de kennisneming van de
beslissing van de algemene vergadering aldus enkel geldt voor de vorderingen
die  opkomen  tegen  onregelmatige,  bedrieglijke  of  onrechtmatige  beslissingen
van de algemene vergadering en niet voor de vordering ingesteld op grond van
artikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek dat geen voorafgaande beslissing
van een algemene vergadering vereist;

Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de vordering op grond van voor-
meld artikel 577-9, §6, niet onderworpen is aan de termijn voor het instellen van
de vordering bepaald in artikel 577-9, §2, ook al heeft de algemene vergadering
over de betwisting reeds een beslissing genomen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de in het middel bedoelde
vordering ertoe strekt te zeggen voor recht dat een herberekening zal dienen ge-
maakt te worden van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten en in de
gemene lasten sinds 1995;

Dat het bestreden vonnis die vordering van de eisers afwijst op grond dat zij
meer dan drie maanden na de algemene vergadering van 5 december 1995 is in-
gesteld; dat het hierbij aansluitend de tegenvordering van de verweersters toe-
wijst;

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 577-9, §6, van het Burgerlijk Wetboek
schendt;

Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de vordering van de eisers strek-

kende tot wijziging van de aandelen van de eisers in de gemeenschappelijke ge-
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deelten en tot wijziging van de verdeling van de lasten niet ontvankelijk ver-
klaart, de tegenvordering van de verweersters inwilligt en uitspraak doet over de
kosten;

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

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

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

4 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 209

1° KAMER - 4 april 2002

1º RAAD VAN STATE - TIJDIG GETROFFEN WEIGERINGSBESLISSING VAN
DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - NIETIGVERKLARING - GEVOLGEN.

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALLERLEI - RAAD VAN

STATE - NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - GEVOLGEN.

3º RAAD VAN STATE - VERNIETIGINGSARREST - GEZAG VAN GEWIJSDE - GRENZEN.

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TERUGWERKENDE KRACHT VAN
EEN VERNIETIGINGSARREST VAN DE RAAD VAN STATE - GEEN ALGEMEEN

RECHTSBEGINSEL.

5º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BEROEP BIJ DE KONING - RAPPELBRIEF -
TERMIJN VAN DERTIG DAGEN - TIJDIG GETROFFEN WEIGERINGSBESLISSING - VERNIETIGING DOOR DE

RAAD VAN STATE - GEVOLGEN.

6º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BEROEP BIJ DE KONING - STILZITTEN VAN

DE OVERHEID - RAPPELBRIEF - GEVOLGEN - TIJDSTIP VAN VERZENDING.

1º Een arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de weigeringsbeslissing
van de administratieve  overheid,  plaatst  partijen terug  in  de toestand waarin  zij  zich
bevonden ten tijde van het indienen van het beroep1.

Wanneer  een  overheid  binnen  een  wettelijke  termijn  verplicht  is  tot  het  nemen  van
beslissingen, en de wet aan het verstrijken van de termijn gevolgen verbindt, en de tijdig
genomen beslissing door de Raad van State wordt vernietigd, beschikt de overheid over
de volledige wettelijke termijn om een nieuwe beslissing te nemen.

2º Ook t.a.v. de arresten van de Raad van State geldt dat het gezag van het rechterlijk
gewijsde beperkt is tot wat de rechter heeft beslist op een punt dat in betwisting is, en tot
wat,  om reden van het  geschil  dat  voor  de rechter  is  gebracht  en waarover  partijen

1 Cass., 23 mei 1985, A.R. nr. 7197, A.C., 1984-85, nr. 577; Cass., 8 feb. 1991, A.R. nr. 6930, A.C.,
1990-91, nr. 307.
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tegenspraak  hebben  kunnen  voeren,  de  noodzakelijke  grondslag  van  de  beslissing
uitmaakt2.

3º De rechter die oordeelt over de terugwerkende kracht van een arrest van de Raad van
State, dat zelf daarover geen uitspraak heeft gedaan, miskent het gezag van gewijsde
van dat arrest niet3. 

4º De terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State maakt geen
algemeen rechtsbeginsel uit4. 

5º  De vernietiging  van de  binnen de in  art.  55,  §  2,  vijfde lid,  van de Stedenbouwwet
gestelde  termijn  van  30  dagen  getroffen  weigeringsbeslissing  van  de  administratieve
overheid, heeft voor gevolg dat die overheid opnieuw over de volledige wettelijke termijn
beschikt om een nieuwe beslissing te nemen over het beroep van de aanvrager. (Art. 55,
§ 2, vijfde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

6º Om gevolgen te hebben, kan een rappelbrief in de zin van art. 55, § 2, vierde lid, van de
Stedenbouwwet,  slechts  worden  verstuurd  door  de  aanvrager  nadat  de  Koning  in
gebreke is gebleven om over het beroep te beslissen binnen de in die bepaling gestelde
termijn  van  zestig  dagen.  (Art.  55,  §  2,  vierde  lid,  Wet  Ruimtelijke  Ordening  en
Stedenbouw)

(P. T. GEMACHTIGDE AMBTENAAR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET VLAAMS GEWEST)

Conclusies van advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:

(...)

II. DE VOORZIENING IN CASSATIE.

In het enig middel tot cassatie voert eiser de schending aan de artikelen 149 van de
Grondwet,  van de artikelen 14,  eerste  lid en 15 van de bij  Koninklijk Besluit  van 12
januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, artikel 55, §2, vijfde lid van de
Wet  van 29 maart  1962 houdende  organisatie  van de  ruimtelijke  ordening en  van de
stedebouw,  zijnde  thans  artikel  53,  §2,  vijfde  lid  van  het  Decreet  van  het  Vlaams
Parlement betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (zonder
rekening  te  houden  met  het  decreet  van  18  mei  1999  houdende  organisatie  van  de
ruimtelijke  ordening),  en  van  de  algemene  rechtsbeginselen  betreffende  het  absoluut
gezag van gewijsde en de terugwerkende kracht van arresten van vernietiging van de Raad
van State.

De  vraag  of  eiser  zich  in  casu  al  dan  niet  kan  beroepen  op  een  "  stilzwijgende
bouwvergunning  "  is  verbonden  met  de  gevolgen  van  het  tussengekomen
vernietigingsarrest van de Raad van State en inzonderheid met de weerslag van dit arrest
op de berekening van de termijnen bepaald in het vierde en het vijfde lid van artikel 55, §2
Stedebouwwet. 

De feitelijke omstandigheden van de zaak, welke voor de beoordeling van de gestelde
problematiek van belang zijn, kunnen als volgt worden samengevat:

1.  Eiser  diende  op  20  mei  1988  en  vergunningsaanvraag  in  met  het  oog  op  de
uitbreiding  van  een  eerder  vergunde  paardenstal  door  het  bouwen van  een  overdekte
trainingshal.

2. Deze aanvraag werd op 7 juli 1988 verworpen door het College van Burgemeester en

2 Cass., 23 april 1981, A.C., 1980-81, nr. 482; Cass., 8 juni 1984, A.R. nr. 3973-4005, A.C., 1983-84,
nr. 579; Cass., 8 feb. 1991, A.R. nr. 6930, A.C., 1990-91, nr. 307.
3 Zie supra 1.
4 Cass., 8 juni 1984, A.R. nrs. 3973 en 4005, A.C., 1983-84, nr. 579.
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Schepenen  van  de  gemeente  Huldenberg  op  het  eensluidend  negatief  advies  van  de
gemachtigde ambtenaar, dat bindend is voor het college. In dit advies werd er op gewezen
dat het gebouw zou ingeplant worden in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
maar dat de bestemming ervan geen rechtstreeks verband had met de agrarische activiteit
en daardoor strijdig was met de artikelen 11 en 15 van het KB van 28 december 1972
betreffende  de  inrichting  en  de  toepassing  van  de  ontwerp-gewestplannen  en  de
gewestplannen.

3. Eiser stelde beroep in bij de Minister op 25 januari 1989.

4. Bij gebrek aan antwoord van de Minister verstuurde eiser een rappelbrief op 18 april
1989 nadat de bevoegde minister in gebreke was gebleven om over het beroep te beslissen
binnen de termijn van zestig dagen na de postdatum van het beroepsschrift.

5. Het beroep van eiser tegen de weigering van de bouwvergunning werd op 11 mei
1989 door de bevoegde Minister verworpen en die beslissing werd kennelijk binnen de
termijn van dertig dagen door de eiser ontvangen. 

6.  Door  een  arrest  van  de  Raad van  State  dd.  23  juni  1994  werd  de  voornoemde
ministeriële beslissing d.d. 11 mei 1989 vernietigd. De Raad van State oordeelde dat het
gewestplan Leuven niet tegenstelbaar was aan eiser vermits op de datum van de bestreden
beslissing de opgelegde formaliteiten voor de bekendmaking van het gewestplan nog niet
behoorlijk vergund waren. De beslissing van de Minister  was daarnaast  ook aangetast
door een motiveringsgebrek.

7. Het arrest werd aan het Vlaams Gewest genotificeerd op 5 augustus 1994.

8. De raadsman van eiser richtte op 21 september 1994 een schrijven aan de directeur-
generaal van AROHM met volgende bewoordingen: " Voor de goede orde laat ik u hierbij
een copie geworden van het arrest van de Raad van State dd. 23 juni 1994. Mag ik u
vragen te beschikken in dit dossier ".

9. De bevoegde minister verwierp andermaal op 17 maart 1995 het hoger beroep van
eiser tegen de weigering van de bouwaanvraag. Door de brief van 3 april 1995 uitgaande
van  de  directeur-generaal  van  AROHM  werd  aan  eiser  kennis  gegeven  van  deze
beslissing.

10. Tegen de tweede weigeringsbeslissing werd door eiser op 24 mei 1995 bij de Raad
van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld.

II.1. Wat het eerste onderdeel betreft:

Het eerste onderdeel voert aan dat de partijen door het arrest van de Raad van State van
23  juni  1994,  dat  het  Ministerieel  Besluit  van  11  mei  1989  vernietigde,  met
terugwerkende kracht in de toestand werden geplaatst zoals deze was vóór de vernietigde
akte. Eiser keert, voor wat betreft de berekening van de termijn, terug naar het tijdstip
waarop het Ministerieel Besluit werd getroffen nl. 11 mei 1989, en argumenteert dat er de
Minister op dat tijdstip nog 7 dagen overbleven om geldig over het door eiser ingestelde
hoger beroep te beslissen. Het nieuwe Ministerieel Besluit van 17 maart 1995 waarbij
voor de twee maal het beroep tegen de bouwweigering werd verworpen, was dan ook
vanuit het standpunt van eiser laattijdig. 

Vermits de appelrechters van oordeel waren dat eiser zich niet kon beroepen op een
stilzwijgend verkregen bouwvergunning hebben zij naar zijn mening artikel 55, §2, vijfde
lid  van  de  Stedebouwwet  geschonden.  Het  Hof  van  Beroep  zou  tevens  ten  onrechte
hebben geoordeeld dat door het vernietigingsarrest de Minister een nieuwe termijn van 60
dagen kreeg om een beslissing te nemen en dat deze zou beginnen lopen vanaf 5 augustus
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1994, zijnde de datum van de notificatie van het vernietigingsarrest van 23 juni 1994.
Deze zienswijze is volgens eiser strijdig met artikel 14, eerste lid van de Gecoördineerde
wetten op de Raad van State en met de algemene rechtsbeginselen van het absoluut gezag
van gewijsde en van de terugwerkende kracht van de vernietigingsarresten van de Raad
van State. 

Een vernietigingsarrest van de Raad van State heeft in beginsel terugwerkende kracht
tot  op  de  datum  waarop  de  aangevochten  beslissing  werd  genomen.  De  vernietigde
beslissing  verdwijnt  niet  alleen  voor  de  toekomst  maar  wordt  geacht  nooit  te  hebben
bestaan5.

In  deze  zaak  werden  de  partijen  door  de  vernietiging  van  het  Ministerieel  Besluit
waarbij het bouwberoep werd afgewezen, teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich
bevonden ten tijde van het indienen van het beroep. De vraag stelt zich of de Minister na
de vernietiging van het  binnen de vervaltermijn genomen ministerieel  besluit  nog een
nieuwe beslissing kan nemen, en, in bevestigend geval, welke termijn hem daarvoor nog
rest.

Deze vraag kwam reeds uitgebreid aan bod in de rechtspraak van de Raad van State en
in de rechtsleer6.

Algemeen  wordt  aanvaard  dat  in  sommige  gevallen  een  vernietigingsarrest  een  "
generator " kan zijn van een nieuwe beslissingstermijn7.

Daarbij wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen twee hypotheses. 

Indien  de  vernietigde  beslissing  facultatief  was  voor  de  overheid  -  ze  kon  deze
beslissing nemen maar was er niet toe verplicht - dan bestaat er geen verplichting om een
nieuwe beslissing te nemen en bijgevolg ook geen nieuwe beslissingstermijn. 

Dit is evenwel anders indien de overheid met de vernietigde beslissing haar verplichting
tot het nemen van een beslissing nakwam. Zo is de overheid in principe verplicht om
opnieuw te beslissen indien het gaat om een in het kader van een georganiseerd beroep
genomen beslissing in laatste aanleg8. 

De retroactieve werking van het vernietigingsarrest  heeft tot  gevolg dat de overheid
wordt geacht nooit een beslissing te hebben genomen over de rechtstoestand van de partij
die  het  administratief  beroep instelde,  zodat  de  overheid opnieuw een beslissing moet
nemen9. Door de vernietiging " herleeft " als het ware de oorspronkelijke verplichting tot
het nemen van een beslissing zodat het logisch is dat de overheid voor het nakomen van
deze gereactiveerde verplichting over een nieuwe beslissingstermijn kan beschikken. De
nieuwe beslissingstermijn is gelijk aan de volledige termijn waarover de overheid initieel

5 Cass., 8 februari 1991, A.C., 1990-91, nr. 307; J. VANDE LANOTTE, m.m.v. G. GOEDERTIER, Overzicht
van het Publiek Recht, Die Keure, 1994, p. 453, nr. 985.
6 Zie o.m. D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, "Art. 14, eerste lid R.v.St.-Wet" in Artikelsgewijze
commentaar publiek procesrecht", p. 64 e.v.; J. LUST, "Wanneer kan de overheid, na de vernietiging
van een beslissing die binnen een vervaltermijn moet worden (en is) genomen, een nieuwe beslissing
nemen", noot bij R.v.St., VAN ROMPUY, nr. 59.152, T. Gem., 1997, 102 e.v. en de verwijzingen aldaar.
7 J. LUST, Verslag en advies onder R.v.St., nr. 72.660, 24 maart 1998, T. Gem., 1999, p. 26, nr. 4.
8 D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, "Art. 14, eerste lid R.v.St.-Wet" in Artikelsgewijze commentaar
publiek procesrecht", p. 65, nr. 182; J. LUST, "Wanneer kan de overheid, na de vernietiging van een
beslissing die binnen een vervaltermijn moet worden (en is) genomen, een nieuwe beslissing nemen",
T. Gem., 1997, 104.
9 I.  OPDEBEEK,  Rechtsbescherming  tegen  het  stilzitten  van  het  bestuur,  1992,  p.  59;  Indien  de
overheidsbeslissing wordt vernietigd wegens de onbevoegdheid ratione temporis van de overheid (bv.
het niet-naleven van een vervaltermijn), dan brengt het vernietigingsarrest uiteraard het verbod mee
om de handeling opnieuw te stellen. 
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beschikte om uitspraak te doen10.

In  de  gevallen  waar  de  vernietigde  beslissing  aan  een  welbepaalde  termijn  was
gebonden,  ligt  het  immers  voor  de  hand dat  als  termijn voor  het  herbeslissen de  tijd
genomen  wordt  die  de  normsteller  zelf  nodig  achtte  en  voorschreef,  m.a.w.,  de
oorspronkelijke, volle termijn11.

In onderhavig geval was de Minister overigens verplicht om uitspraak te doen over het
bouwberoep12. Uit de tekst van artikel 55, §2 Stedebouwwet blijkt immers dat de Minister
over een termijn van 60 dagen beschikt om een beslissing te nemen over het bouwberoep
van de aanvrager. Leeft de Minister deze termijn niet na, dan beschikt de aanvrager over
de mogelijkheid om hem door middel van een rappelbrief voor een uiterste termijn van
dertig dagen te stellen. Indien de Minister nalaat om binnen de gestelde vervaltermijn van
dertig dagen uitspraak te doen over het beroep en zijn beslissing binnen die termijn ter
kennis te brengen, dan mag de aanvrager zonder verdere formaliteiten overgaan tot het
uitvoeren van het werk mits hij zich gedraagt naar de aanwijzingen van het dossier dat hij
heeft  ingediend  (artikel  55,  §2,  vijfde  lid  Stedebouwwet).  Hij  beschikt  dan  over  een
zogenaamde " stilzwijgende bouwvergunning ".

In het reeds geciteerde arrest Van Bever van 10 januari 1984 onderzocht de Raad van
State de gevolgen van de vernietiging van een koninklijk besluit dat het beroep van het
college van burgemeester en schepenen en van de gemachtigde ambtenaar tegen een door
de bestendige deputatie afgeleverde bouwvergunning inwilligde. De Raad oordeelde dat
de overheid bij de vernietiging van een expliciet negatieve beslissing verplicht is de door
haar onrechtmatig afgewezen aanvraag opnieuw te onderzoeken en dit met inachtname
van het vernietigingsmotief dat duidelijk maakt welke rechtsplicht de overheid overtreden
heeft bij het nemen van de vernietigde beslissing. Het ligt, aldus de Raad van State, in de
rede dat de overheid door het vernietigingsarrest in de positie wordt teruggebracht waarin
zij haar, een eerste maal onrechtmatig uitgeoefende bevoegdheid opnieuw kan aanwenden
met alle waarborgen die haar in staat moeten stellen die bevoegdheid, ditmaal rechtmatig,
rekening houdend met het door de Raad van State uitgesproken vernietigingsarrest, uit te
oefenen.

M.b.t.  de  temporele  werking  van  het  vernietigingsarrest  betekent  dit  dat  het  arrest
geacht wordt de zaken weer in de toestand te brengen waarin zij zich bevonden na het
indienen van de aanvraag maar voor het onderzoek ervan door de overheid. Het status quo
ante waarvan moet worden uitgegaan voor het overdoen van een door de Raad van State
vernietigde expliciet negatieve beslissing kan inderdaad alleen datgene zijn dat bestond
daags  nadat  de  aanvraag  werd  ingediend.  Of  samengevat:  wanneer  de  vernietigde

10 Zie onder meer R.v.St., stad Mechelen, nr. 4.236, 26 april 1955; R.v.St., VAN BEVER, nr. 23.870,
10 januari 1984;  R.v.St.,  BOOGAERTS,  nr.  63.557,  12 december 1996;  P.  GILLIAUX,  "L'effet  de
l'annulation d'une mesure de tutelle sur le délai imparti pour statuer sur la décision d'une autorité
locale",  Rev. dr. comm., 1993, (20), 23;  Anders R.v.St., PVBA Gifar en stad Doornik, nr. 19.964,
7 december 1979, J.T., 1980, 455, noot J. FALYS.
11 J.  LUST,  "Wanneer  kan  de  overheid,  na  de  vernietiging  van  een  beslissing  die  binnen  een
vervaltermijn moet worden (en is) genomen, een nieuwe beslissing nemen ?", noot bij R.v.St., nr.
59.152,  24  april  1996,  T.Gem. 1997,  105,  nr.  4;  S.  LUST,  o.c.,  voetnoot  8,  p.  300;  R.  WITMEUR,
"L'autorité de la chose jugée administrativement", in Le Conseil d'Etat de Belgique cinquante ans
après  sa  création  (1946-1996),  BLERO,  Brussel,  Bruylant,  1999,  807;  P.  LEWALLE,  Contentieux
administratif,  Fac. Dr. Liège, 1997, 730-733, nr. 445; J. SALMON, Conseil d'état, Brussel, Bruylant,
1994, 538-539; W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Antwerpen, Kluwer, 1988, 213.
12 Zie S. LUST,  Raad van State Afdeling Administratie 6. Rechtsherstel door de Raad van State in
Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 2000, p. 297, nr. 158 met verwijzingen. Het
feit dat de aanvrager door middel van de rappelbrief de Minister kan dwingen om uitspraak te doen
over het beroep, impliceert reeds dat op de Minister de verplichting rust om een beslissing te nemen.
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beslissing er een is die de overheid binnen een bepaalde termijn diende te nemen, dan
beschikt de overheid, na de betekening van het arrest, opnieuw over de volle door de wet
voorgeschreven termijn om een nieuwe beslissing te nemen13 14.

Slechts  op  deze  wijze  kan het  retroactief  effect  van  het  vernietigingsarrest  worden
verzoend met de rechtsplicht tot handelen van de overheid: de overheid heeft niet alleen
het recht maar ook de plicht om een nieuw onderzoek te verrichten en om een nieuwe
beslissing  te  nemen  rekening  houdend  met  het  gezag  van  gewijsde  van  het
vernietigingsarrest van de Raad van State.

Het bestreden arrest past de hierboven vermelde principes op een juiste manier toe15. De
appelrechters oordelen dat de partijen door de vernietiging van het Ministerieel Besluit
van 11 mei 1989 teruggesteld werden in de toestand die bestond vooraleer de vernietigde
beslissing  werd  getroffen  en  dat  de  administratieve  overheid  de  procedure  diende  te
hernemen vanaf de fase waarin de gecensureerde tekortkoming werd begaan. Ingevolge
het vernietigingsarrest diende met andere woorden de procedure voor het onderzoek van
het gegrond zijn van het administratief beroep in zijn geheel te worden overgedaan. 

Door dat standpunt in te nemen, hebben de appelrechters bijgevolg artikel 55, §2 van de
Stedebouwwet geenszins geschonden.

In  het  eerste  onderdeel  roept  eiser  tevens  de  schending  in  van  het  algemeen
rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van
State.

Wat dit punt betreft is het onderdeel niet ontvankelijk.

Uw Hof oordeelde reeds dat de terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de
Raad van State geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt16. 

Ook  de  grief  ontleend  aan  de  schending  van  het  gezag  van  gewijsde  van  het

13 Ook inzake milieuvergunningen hanteert de Raad van State dezelfde principes (R.v.St., Naenen,
nr. 62.901, 31 oktober 1996; R.v.St., Boogaerts, nr. 63.557, 12 december 1996; R.v.St., NV Voeders
Stragier, nr. 69.293, 30 oktober 1997).
14 Zie S. LUST,  Raad van State Afdeling Administratie 6. Rechtsherstel door de Raad van State in
Administratieve  rechtsbibliotheek,  Brugge,  Die  Keure,  2000,  p.  300,  nr.  159  en  de  rechtspraak
geciteerd in voetnoot 7. Wat als komt vast te staan dat de overheid bewust binnen de vervaltermijn op
onwettige wijze de vergunning weigerde om over een nieuwe bijkomende termijn te beschikken na
een vernietigingsarrest van de Raad van State ? Het is niet uitgesloten dat de vergunningverlenende
instantie  "  speculeert  "  op  een  wetswijziging  om  vervolgens  op  basis  van  de  nieuwe  wet  de
vergunning te weigeren. Indien dit het oogmerk was van de overheid dan hebben we te maken met
een duidelijk  geval  van machtsafwending.  Slaagt  de aanvrager  er  in  dit  te  bewijzen  dan kan de
overheid niet beschikken over een nieuwe termijn. Het rechtsherstel waarop de aanvrager recht heeft,
verzet zich dan m.i. tegen het verlenen van een bijkomende termijn aan de overheid. De rechtsspreuk
" Fraus omnia corrumpit " geldt ook in het administratief recht.
15 Het bestreden arrest werd reeds gepubliceerd: Brussel, 19 juni 1996, T.R.O.S., 1997, 151, met noot
VERKEST.
16 Cass., 8 juni 1984, A.C., 1983-84, nr. 579, Pas., 1984, I, 1235. Een vernietigingsarrest van de Raad
van State werkt erga omnes. De vernietiging werkt daarenboven in beginsel ex tunc en wel tot op de
dag waarop de beslissing werd genomen. De terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de
Raad van State is geen algemeen rechtsbeginsel. Algemeen wordt aanvaard dat de terugwerkende
kracht van een vernietigingsarrest niet absoluut is. Het dient immers te worden toegepast rekening
houdend met de aanpassingen die de rechtszekerheid, de vereisten van de dienst en de billijkheid
opleggen (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE,  Overzicht van het Belgisch
Administratief Recht, 14de druk 1996, p. 791, nr. 830). Deze zienswijze inspireerde ongetwijfeld de
wetgever zodat het nieuwe artikel 14ter R.v.St.-wet het de Raad mogelijk maakt, telkens hij dit nodig
acht, die gevolgen van de vernietigde verordeningsbepalingen aan te duiden welke als gehandhaafd
moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die hij vaststelt.
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voornoemde arrest van de Raad van State treft geen doel. Het gezag van het rechterlijk
gewijsde is immers beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een punt dat in betwisting
was en tot wat de noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaakt. De appelrechters
die oordeelden over de terugwerkende kracht van een tussengekomen arrest van de Raad
van State - dat daarover geen uitspraak heeft gedaan - hebben het gezag van gewijsde
ervan geenszins aangetast. 

Het eerste onderdeel van het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

(...)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.00.0457.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 1996 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt volgende feiten vast: 
1. eiser heeft op 20 mei 1988 een vergunningsaanvraag ingediend tot uitbrei-

ding van een eerder vergunde paardenstal;
2. die aanvraag werd op 7 juli 1988 verworpen door het college van burge-

meester en schepenen;
3. eiser heeft op 5 januari 1989 behoorlijk beroep ingesteld overeenkomstig ar-

tikel 55 van de wet van 29 maart 1962;
4. eiser heeft op 18 april 1989 een rappèlbrief gestuurd nadat de bevoegde mi-

nister in gebreke was gebleven om over het beroep te beslissen binnen de termijn
van zestig dagen na de postdatum van het beroepsschrift;

5. het hoger beroep van eiser werd bij ministerieel besluit van 11 mei 1989
verworpen;

6. dit ministerieel besluit werd bij arrest van de Raad van State van 23 juni
1994 vernietigd;

7. eiser heeft op 21 september 1994 een brief gestuurd aan de directeur-gene-
raal van de A.R.O.H.M.;

8. het hoger beroep van eiser tegen de weigering van de bouwaanvraag van 7
juli 1988 werd voor de tweede maal bij ministerieel besluit van 17 maart 1995
verworpen.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 14, eerste lid, en 15 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 ge-

coördineerde wetten op de Raad van State;
- artikel 55, §2, vijfde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de

ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zijnde thans artikel 53, §2, vijfde lid, van het
decreet van het Vlaams Parlement betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996 (zonder rekening te houden met het decreet van 18 mei 1999 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening);

- de algemene rechtsbeginselen betreffende het absoluut gezag van gewijsde en de te-
rugwerkende kracht van arresten van vernietiging van de Raad van State. 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming verklaart ongegrond de door eiser ingestelde vor-

dering ten einde het op 24 augustus 1995 aan hem gegeven bevel, bekrachtigd op 28 au-
gustus 1995, tot staking van de bouwwerken aan de Nijvelse baan 109, te Loonbeek-Hul-
denberg, op een perceel kadastraal bekend onder sectie B, nr. 98 h, te horen opheffen, op
volgende gronden: 

dat eiser in eerste orde betwist dat hij met de uitvoering van de litigieuze bouwwerken
zou handelen in strijd met de artikelen 44 en 45 van de Stedenbouwwet niettegenstaande
hem een bouwvergunning werd geweigerd en het administratief beroep daartegen voor de
tweede maal op 17 maart 1995 werd verworpen, nu hij zich als gevolg van de niet tijdige
afhandeling van dat beroep zou kunnen beroepen op een stilzwijgend verworven vergun-
ning zoals bedoeld in artikel 55, §2, vijfde lid, van voormelde wet; 

dat het Vlaams ministerieel besluit van 11 mei 1989 waarbij het administratief beroep
tegen de weigeringsbeslissing van 7 juli 1988 werd verworpen, werd vernietigd bij het ar-
rest nr. 48.187 van 11 mei 1994 (lees: 23 juni) van de Raad van State; 

dat ingevolge de vernietiging van de administratieve beslissing waarbij het door eiser
ingestelde beroep was verworpen, de partijen teruggesteld worden in de toestand die be-
stond vooraleer de vernietigde beslissing werd getroffen en de administratieve overheid de
procedure dient te hernemen vanaf de fase waarin de gecensureerde tekortkoming werd
begaan; 

dat artikel 55, §2, alinea 2, Stedenbouwwet voorziet in twee fasen, althans wat het ad-
ministratief beroep ten voordele van de aanvrager bij de bevoegde minister betreft; dat in
eerste instantie na de afgifte van de zending houdende het beroep een termijn van zestig
dagen ingaat - die desgevallend kan verlengd worden met vijftien dagen - binnen dewelke
het beroep dient te worden beslist; dat in een tweede stadium de aanvrager de minister tot
de kennisgeving van een beslissing kan dwingen binnen een termijn van dertig dagen, te
rekenen vanaf de postdatum van een rappèlbrief, bij gebreke waarvan de aangevraagde
werken in beginsel mogen worden uitgevoerd; 

dat eiser op 25 (lees: 5) januari 1989 behoorlijk beroep heeft ingesteld volgens de vor-
men bepaald in artikel 55 Stedenbouwwet; dat hij op 18 april 1989 een rappèlbrief ver-
stuurde nadat de bevoegde minister in gebreke was gebleven om over het beroep te beslis-
sen binnen de termijn van zestig dagen na de postdatum van het beroepsschrift; dat de mi-
nister op 11 mei 1989 afwijzend heeft beslist en die beslissing kennelijk binnen de termijn
van dertig dagen door de aanvrager werd ontvangen; 

dat het versturen van een rappèlbrief bedoeld in artikel 55, §2, alinea's 4 en 5, Steden-
bouwwet een specifieke fase in de beroepsprocedure inluidt, vermits de enkele verzending
van een rappèlbrief - en alleen zulke brief - de dwingende termijn van dertig dagen kan
doen lopen binnen dewelke de overheid een beslissing dient ter kennis te brengen, indien
zij wil vermijden dat de aanvrager ipso iure de door hem aangevraagde werken mag uit-
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voeren met inachtname van de in artikel 55 bepaalde grenzen; dat uit het overgelegd ad-
ministratief dossier en met name de bijlagen bij de interne briefwisseling van 8 mei 1989
tussen de minister en de directeur-generaal Vermeulen overigens blijkt dat de administra-
tie de toezending van een rappèlbrief zelf ook enkel als een fase in één en dezelfde proce-
dure beschouwt; 

dat uit de termen van voormeld wetsartikel, waarin de mogelijkheid van een rappèlbrief
wordt gekoppeld aan het uitblijven van een beslissing, moet afgeleid worden dat die be-
roepsprocedure als één administratief geheel dient te worden beschouwd; dat die rappèl-
brief dus uitsluitend met zich brengt dat de beslissende overheid vanaf dan met een "ver-
valdag" wordt geconfronteerd; 

dat uit het arrest nr. 48.187 van 23 juni 1994 van de Raad van State blijkt dat de admi-
nistratieve overheid een nieuwe maar inhoudelijk correct gemotiveerde beslissing dient te
treffen, met inachtname van de op dat ogenblik in aanmerking te nemen vigerende rechts-
regels en van de decisieve overwegingen van de Raad van State; dat de partijen gesteld
worden in de toestand waarin ze zich bevonden voor de vernietiging van de administratie-
ve akte van 11 mei 1989; dat ingevolge het vernietigingsarrest de procedure van meet af
aan diende hernomen te worden en bij het onderzoek van de gegrondheid van het admini-
stratief beroep die procedure in haar geheel diende overgedaan; 

dat de administratieve overheid slechts gehouden was de procedure te hernemen nadat
het vernietigingsarrest haar werd genotificeerd; dat die notificatie aan het Vlaams Gewest
gebeurde op 5 augustus 1994; 

dat eisers raadsman op 21 september 1994 een op 20 september 1994 gedateerd aange-
tekend schrijven richtte aan de directeur-generaal van het A.R.O.H.M. waarbij een kopie
van het vernietigingsarrest voegde en verzocht "in dat dossier te beschikken"; 

dat met het aanschrijven van de directeur-generaal van de bevoegde administratie - die
de facto de inhoud van de te nemen beslissing aanreikt - de rappèlbrief aan de door de wet
bedoelde instantie werd gericht, overigens in overeenstemming met een vigerende admi-
nistratieve praktijk, zoals uit de overgelegde publicatie blijkt; 

dat in de bewuste brief kennis werd gegeven van de inhoud van het arrest van de Raad
van State zodat de administratie zonder de minste twijfel over alle gegevens beschikte én
betreffende het af te handelen dossier én betreffende de stand van de administratieve pro-
cedure; dat verder werd verzocht "om te beschikken", hetgeen niet anders kan begrepen
worden dan als een verzoek om over het ingestelde beroep opnieuw te beslissen; 

dat de brief van 21 september 1994 zodoende wel degelijk naar vorm en inhoud vol-
deed om als rappèlbrief te worden beschouwd; 

dat evenwel bij toepassing van artikel 55, alinea 2, Stedenbouwwet zulke rappèlbrief
niet eerder kan verstuurd worden dan nà verloop van de zestigste dag na de datum van het
beroep; dat die termijn na de notificatie van het vernietigingsarrest inging op 6 augustus
1994; dat op 21 september 1994, datum van de geciteerde brief, slechts 47 dagen van de
eerste termijn waren verstreken zodat die brief, wegens zijn voortijdig karakter niet het
door de wet aan een rappèlbrief verbonden gevolg kan sorteren; 

dat eiser, die nà 21 september 1994 geen rappèlbrief meer heeft verstuurd, zich zodoen-
de niet kan beroepen op een "stilzwijgend" verkregen bouwvergunning; 

dat in het bestreden stopzettingsbevel de schending van de artikelen 44 en 45 van de
Stedenbouwwet werd aangevoerd doordat eiser bouwwerken uitvoerde zonder over een
geschreven vergunning te beschikken; dat dit motief juist en afdoende is en het bestreden
administratief bevel derhalve adequaat werd gemotiveerd.

Grieven
1. Eerste onderdeel
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a. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest  blijkt dat eiser op 20 mei 1988 een
bouwvergunning heeft aangevraagd voor het oprichten van een trainingshal voor dressuur
van paarden, als uitbreiding van stallen en van een longeerruimte, die door het College
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Huldenberg bij beslissing van 7 juli
1988 werd verworpen; dat het door eiser ingestelde beroep tegen deze beslissing werd ver-
worpen bij ministerieel besluit van 11 mei 1989; dat in de loop van deze procedure eiser
een rappèlbrief aan de minister heeft gestuurd op 18 april 1989, tengevolge waarvan de
ministeriële beslissing binnen een termijn van 30 dagen vanaf deze brief diende genomen
te worden; dat bij het treffen der ministeriële beslissing op 11 mei 1989 er van die termijn
23 dagen verlopen waren zodat er nog 7 dagen overbleven; dat het ministerieel besluit van
11 mei 1989 op rekwest van eiser bij arrest nr. 48.187 van 23 juni 1994 van de Raad van
State werd vernietigd en dit arrest nr. 48.187 aan de minister werd genotificeerd op 5 au-
gustus 1994. Partijen werden alsdan door dit arrest van vernietiging met terugwerkende
kracht in dezelfde toestand hersteld zoals deze was vóór de vernietigde akte, zijnde het
MB van 11 mei 1989. Alsdan bleven op 11 mei 1989 de minister nog 7 dagen over om
geldig over het door eiser ingestelde hoger beroep te beslissen. Dientengevolge was de
nieuwe ministeriële beslissing van 17 maart 1995, waarbij de minister het beroep terug
verwierp, laattijdig en eiser was gerechtigd zich alzo te beroepen op een stilzwijgend ver-
kregen bouwvergunning (schending van artikel 55, §2, vijfde lid, van de wet van 29 maart
1962, thans artikel 53, §2, vijfde lid, van het decreet van 22 oktober 1996).

b. Door er anders over te beslissen, heeft het bestreden arrest het absoluut gezag van ge-
wijsde en de terugwerkende kracht van het vernietigingsarrest nr. 48.187 van 23 juni 1994
van de Raad van State miskend. Door dit arrest werd de bestreden ministeriële beslissing
van 11 mei 1989 vernietigd met terugwerkende kracht en wordt beschouwd als hebbende
nooit bestaande, zodat partijen terug werden geplaatst in de toestand, met terugwerkende
kracht, als die bestond vóór de vernietigde beslissing van 11 mei 1989. Door dit arrest nr.
48.187 werd echter de procedure voorafgaand aan het ministerieel besluit van 11 mei 1989
niet vernietigd en had eiser, door het versturen van zijn rappèlbrief van 18 april 1989,
recht verkregen op het treffen, door de minister, van een beslissing binnen de 30 dagen,
waarvan nog 7 dagen te lopen waren. Deze door eiser gevoerde procedure en zijn verkre-
gen recht op de beslissing waren binnen die termijn niet vernietigd zodat het bestreden ar-
rest ten onrechte beslist heeft dat een nieuwe termijn van 60 dagen zou ontstaan zijn tij-
dens dewelke de minister een nieuwe beslissing kan nemen. Daardoor heeft het arrest de
terugwerkende kracht en het gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest nr. 48.187
miskend (schending van artikel 14, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 12 januari
1973 gecoördineerde wetten, en van het algemeen rechtsbeginsel van het absoluut gezag
van gewijsde en van de terugwerkende kracht van de vernietigingsarresten van de Raad
van State).

c. Derhalve werd ten onrechte beslist dat eiser geen stilzwijgende bouwvergunning zou
bekomen hebben ingevolge zijn rappèlbrief van 18 mei (lees: april) 1989 en de laattijdig
getroffen ministeriële beslissing van 17 maart 1995 (schending van artikel 55, §2, vijfde
lid, van de wet van 29 maart 1962, thans artikel 53, §2, vijfde lid, van het decreet van 22
oktober 1996).

1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, na gesteld te hebben dat bij toepassing van artikel 55, alinea 2,

Stedenbouwwet de door eiser op 21 september 1994 aan de minister gezonden rappèlbrief
niet eerder kon verstuurd worden dan na verloop van de zestigste dag na de datum van het
beroep, voegt ten onrechte eraan toe dat die termijn zou ingaan na de op 5 augustus 1994
gedane notificatie van het vernietigingsarrest nr. 48.187 van 23 juni 1994 van de Raad van
State, zodat die termijn van 60 dagen begonnen was op 6 augustus 1994 en de op 21 april
(lees: september) 1994 door eiser verstuurde rappèlbrief voor het einde van de termijn van
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60 dagen verstuurd werd en geen effect kon sorteren. De initiële fout van verweerder, die
de oorzaak was van de vernietiging zijner beslissing, kan immers niet tot gevolg hebben
dat verweerder over een tweede termijn van zestig dagen zou beschikken, die reeds vóór
het ministerieel besluit van 11 mei 1989 verlopen was. Door het toekennen van een nieu-
we termijn van 60 dagen aan verweerder werd tevens het principe dat partijen door de
vernietiging in dezelfde toestand als vóór de vernietiging worden gesteld, miskend (schen-
ding van artikel 55, §2, vijfde lid, van de wet van 29 maart 1962, 14, eerste lid, 15, en van
de algemene rechtsbeginselen van het absoluut gezag van gewijsde en van de terugwer-
kende kracht van vernietigingsarresten van de Raad van State). Dientengevolge was de op
21 september 1994 door eiser verstuurde rappèlbrief aan de minister niet voorbarig was en
sorteerde wel effect, zodat eiser bij gebrek aan tijdige ministeriële beslissing wel over een
stilzwijgende bouwvergunning beschikte (schending van artikel 5, §2, vijfde lid, van de
wet van 29 maart 1962, thans artikel 53, §2, vijfde lid, van het decreet van 22 oktober
1996).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het  onderdeel aanvoert dat  door de terugwerkende kracht

van het vernietigingsarrest van de Raad van State van 23 juni 1994, de partijen in
dezelfde toestand werden geplaatst als deze die bestond op de dag van het ver-
nietigd ministerieel besluit, zijnde 11 mei 1989, en de minister na de rappèlbrief
van 18 april 1989 nog over zeven dagen beschikte om over het administratief be-
roep van eiser te beslissen, vermits reeds drieëntwintig dagen verstreken waren
en de procedure voor het ministerieel besluit van 11 mei 1989 niet was vernie-
tigd; het besluit van de minister van 17 maart 1995 laattijdig was zodat eiser met
toepassing van artikel 55, §2, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, een "stilzwijgende bouwvergun-
ning" had verkregen;

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 55, §2, vijfde lid,
van de wet van 29 maart 1962, wanneer de aanvrager geen beslissing heeft ont-
vangen bij het verstrijken van een nieuwe termijn van dertig dagen met ingang
van de dag waarop de rappèlbrief ter post is afgegeven, hij zonder verdere for-
maliteiten mag overgaan tot het uitvoeren van het werk of het verrichten van de
handelingen, mits hij zich gedraagt naar de aanwijzingen van het dossier dat hij
heeft ingediend, naar de wetten en verordeningen, met name naar de voorschrif-
ten van de goedgekeurde plannen van aanleg, alsmede naar de bepalingen van de
verkavelingsvergunning;

Overwegende dat door de vernietiging van de weigeringsbeslissing van 11 mei
1989 bij arrest van de Raad van State, de partijen teruggeplaatst worden in de
toestand waarin zij zich bevonden ten tijde van het indienen van het beroep;

Overwegende dat  wanneer  een overheid binnen een wettelijke  termijn  ver-
plicht is tot het nemen van beslissingen, zoals te dezen uitspraak doen over een
ingesteld beroep, en de wet aan het verstrijken van de termijn gevolgen verbindt
en de tijdig genomen beslissing door de Raad van State wordt vernietigd, de
overheid opnieuw over de volledige wettelijke termijn beschikt om een nieuwe
beslissing te nemen;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat: 



Nr. 209 - 4.4.02 HOF VAN CASSATIE 919 

1.  de  partijen,  ingevolge  de  vernietiging  van  de  administratieve  beslissing
waarbij het door eiser ingestelde beroep werd verworpen, teruggesteld werden in
de toestand die bestond vooraleer de vernietigde beslissing werd getroffen en de
administratieve overheid de procedure dient te hernemen vanaf de fase waarin de
gecensureerde tekortkoming werd begaan;

2. ingevolge het vernietigingsarrest de procedure van meet af aan diende her-
nomen te worden en bij het onderzoek van het gegrond zijn van het administra-
tief beroep die procedure in haar geheel diende te worden overgedaan;

Dat het arrest zodoende artikel 55,  §2, van de wet van 29 maart  1962 niet
schendt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de

Raad van State geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt; 
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het gezag van het rechterlijk gewijsde beperkt is tot wat de

rechter heeft beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van
het geschil dat voor de rechter is gebracht en waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing uitmaakt;

Overwegende dat het arrest van de Raad van State van 23 juni 1994 het minis-
terieel besluit van 11 mei 1989 vernietigde op de gronden dat het niet naar beho-
ren was gemotiveerd en het gewestplan aan eiser niet kan worden tegengewor-
pen, derhalve niet als een wettig weigeringsmotief kon worden ingeroepen;

Overwegende dat het arrest dat oordeelt over de terugwerkende kracht van het
arrest van de Raad van State, het gezag van het gewijsde ervan niet miskent;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat in geval van beroep door de aanvrager bij de Koning, krach-

tens artikel 55, §2, vierde lid, van de wet van 29 maart 1962: "van de beslissing
van de Koning wordt aan de partijen kennis gegeven binnen zestig dagen na af-
gifte bij de post van de aangetekende zending die het beroep bevat (...). Bij ge-
breke kan de aanvrager de zaak bij aangetekende brief aan de minister rappelle-
ren";

Dat uit die bepaling volgt dat de Koning over de wettelijke termijn van zestig
dagen moet kunnen beschikken om een beslissing te nemen en dat een rappèl-
brief in de zin van deze bepaling om gevolgen te hebben slechts kan worden ver-
stuurd nadat de Koning in gebreke is gebleven om binnen zestig dagen over het
beroep te beslissen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. op 5 augustus 1994 de notificatie van het arrest van de Raad van State aan

het Vlaams Gewest gebeurde;
2. eiser op 21 september 1994 een kopij van het arrest aan de directeur-gene-

raal van de A.R.O.H.M. bezorgde om "in dit dossier te beschikken";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat: 
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1. de brief van 21 september 1994 naar vorm en inhoud als een rappèlbrief
moet beschouwd worden;

2. die rappèlbrief niet eerder kan verstuurd worden dan na afloop van de zes-
tigste dag na de datum van het beroep; die termijn na de notificatie van het ver-
nietigingsarrest op 6 augustus 1994 inging; op 21 september 1994 slechts zeven-
enveertig dagen van de termijn waren verstreken zodat die brief  wegens zijn
voortijdig karakter niet het door de wet aan een rappèlbrief verbonden gevolg
kan sorteren;

3. eiser die nadien geen rappèlbrief meer heeft verstuurd, zich niet kan beroe-
pen op een "stilzwijgend" verkregen bouwvergunning;

Dat het arrest aldus artikel 55, §2, van de wet van 29 maart 1962 niet schendt;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat het arrest

de in het onderdeel aangevoerde algemene rechtsbeginselen niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

4 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois –  Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten:  mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 210

1° KAMER - 4 april 2002

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE –
BURGERLIJKE ZAKEN – RECHTBANKEN – VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE

BERECHTEN – ONTTREKKING - GEVOLG.

2º RECHTBANKEN – ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE

BERECHTEN – ONTTREKKING - VERWIJZING.

1° en 2° Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te
berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze
verwijzen naar hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld1. (Artt. 648,4°, 652 en 658,
eerste en derde lid Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN i.z. L.)

ARREST

(A.R. C.00.0066.N)

1 Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.00.0494.F, nr.666.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Gelet op het arrest van het Hof van 7 maart 2002 waarbij het verzoek niet ken-

nelijk onontvankelijk is verklaard2;
Gelet op de verklaring bedoeld bij artikel 656, lid 2, 1°, Gerechtelijk Wetboek

gedaan door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;
Gelet op de conclusies van de partijen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat

R. De Groote, voorzitter van de 17de kamer van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen,  en  J.  Van  Cauwenberghe  en Ch.  Joris,  rechters  in  handelszaken,
meer dan zes maanden verzuimd hebben de zaak te berechten die zij in beraad
hadden genomen;

Dat de beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling
niet langer mag uitblijven;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Onttrekt  de zaak,  ingeschreven op de algemene rol  van de  Rechtbank  van

Koophandel te Antwerpen, onder nummer AR/99/8336, aan R. De Groote, rech-
ter in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, en J. Van Cauwenberghe en
Ch. Joris, rechters in handelszaken in die rechtbank;

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, anders sa-
mengesteld;

Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
De kosten begroot op de som van nul euro.

4 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Mole-
naers, Brussel en Demeyere, Antwerpen.

Nr. 211

1° KAMER - 5 april 2002

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK

MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELPLICHT - MATERIËLE SCHADE - VEROORZAKER VAN HET

2 Supra, nr. 168.
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ONGEVAL - EIGENAAR VAN HET VOERTUIG - TOEVALLIG FEIT - VOORWAARDEN.

In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen
verplicht om de materiële schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is waarom
geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het
geval  wanneer  de W.A.M.-verzekering  de materiële  schade van de eigenaar  van het
beschadigde  voertuig  dat  het  ongeval  heeft  veroorzaakt  niet  dekt1.  (Art.  80,  §  1,  2°,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 17, § 1, 2° en § 2 en 19, K.B. 16 dec. 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0448.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 mei 2000 gewezen door het

Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser stelt in een middel voor.
Het is als volgt gesteld: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de

controle van de verzekeringsondernemingen, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk be-
sluit van 8 januari 1993;

- de artikelen 14, 17, §1, 2°, en §2, en 19 van het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, zoals ze gewijzigd
zijn bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1995;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, meer be-

paald in zoverre het eiser veroordeelt om de verweersters materiële schade te vergoeden,
eiser, met verweerster, veroordeelt in de kosten van het hoger beroep van de overige par-
tijen in het appèlgeding en zijn kosten in hoger beroep en in eerste aanleg te zijnen laste
laat, op grond dat "(eiser) de eigenaar van het beschadigde voertuig dient te vergoeden
wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is
op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van voornoemd voertuig dat het
ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat; dat het 'toevallig feit' wordt beoordeeld aan de zijde
van de bestuurder van het voertuig; dat het 'toevallig feit' een omstandigheid - of een ge-
beurtenis - is die voor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt
een geval van overmacht vormen, zodat ze hem niet kunnen worden aangerekend; dat uit
geen enkel gegeven van het strafdossier blijkt dat er aan de zijde van de vrachtwagenbe-

1 Cass., 30 nov. 2001, AR C.00.0104.F, nr. 657.
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stuurder, P. D., een fout is bewezen; dat immers, zoals (eiser) toegeeft, uit de verklaring
van de bestuurder van de vrachtwagen, P. D., en uit die van zijn passagiers, M. B. en M.-
C. B., blijkt dat hij pas de controle over zijn voertuig heeft verloren nadat het een klap-
band had gehad; dat de nauwkeurigheid en de overeenstemming van die verklaringen in
casu voldoende zijn om de overtuiging van het hof (van beroep) te stoelen; dat de klap-
band een van de aandrijfwielen betrof, namelijk het rechtervoorwiel; dat het betrokken
zware voertuig een vrachtwagen was; dat de verbalisanten in de rubriek 'toestand van de
banden' genoteerd hebben: 'in orde voor dat voertuig'; dat zij voor het overige vastgesteld
hebben 'dat het geen enkele twijfel leed dat het wiel schuin naar links geblokkeerd stond
bij de botsing ten gevolge van het manoeuvre van de bestuurder'; dat geen enkel gegeven
uit het strafdossier strijdig is met de verklaring van de vrachtwagenchauffeur volgens wel-
ke hij reed 'tegen een snelheid van zowat 50 à 55 kilometer per uur, waarbij een hogere
snelheid onmogelijk was'; dat in casu de plotse klapband voor de vrachtwagenchauffeur
een geval van overmacht was, die hem van iedere aansprakelijkheid voor het verlies van
de controle over zijn voertuig vrijstelt; dat dit toevallig feit door geen enkele verzekerings-
onderneming is gedekt; dat (eiser) zich niet kan beroepen op het vermoeden van aanspra-
kelijkheid van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het enkel
kan worden aangevoerd door rechtstreekse slachtoffers van de schade; dat, hoewel de ei-
genaar van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt in de regel geen recht tegen (ei-
ser) kan laten gelden, die instelling evenwel verplicht is hem te vergoeden wanneer geen
enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding van de schade gehouden is op
grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig vrijuit gaat; dat hier-
uit volgt dat het recht op vergoeding van die eigenaar niet afhankelijk is van de voorwaar-
de dat zijn schade veroorzaakt is door een ander motorrijtuig; dat (verweerster) aansprake-
lijk is jegens C. L., de n.v. 'Electrabel' en het Waals Gewest, in haar hoedanigheid van be-
waarster van een gebrekkige zaak die hun schade heeft berokkend; dat zij die slachtoffers
moet vergoeden; dat (eiser) niet bewijst en niet aanbiedt te bewijzen dat het gebrek van de
zaak te wijten is aan een fout van (verweerster) in haar hoedanigheid van bewaarster van
de litigieuze band; dat de bestuurder van de vrachtwagen die de schade heeft veroorzaakt
te maken heeft gehad met een geval van overmacht, zodat de schade die (verweerster) zelf
heeft geleden, en niet door een verzekeringsonderneming is gedekt, door (eiser) moet wor-
den vergoed".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 betref-

fende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook ingevolge artikel 19, §1, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering
van de artikelen 79 en 80 van die wet, dient eiser slechts de materiële schade te vergoeden,
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, hetzij op
grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft
veroorzaakt, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd; artikel
17, §1, van voornoemd koninklijk besluit kent evenwel het voordeel van die bepaling niet
toe aan de eigenaar, de verzekeringnemer, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig
dat de schade heeft veroorzaakt, wanneer zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen;
artikel 17, §2, voorziet echter in een uitzondering op die uitsluiting wanneer geen enkele
toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoe-
ding op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het onge-
val heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; het recht op vergoeding dat de eigenaar van het motor-
rijtuig dat de schade heeft veroorzaakt tegen eiser kan laten gelden, is weliswaar niet af-
hankelijk van de voorwaarde dat zijn schade veroorzaakt is door een ander motorrijtuig,
maar de feitenrechter moet echter wel nagaan of de bestuurder van dat voertuig op grond
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van een toevallig feit vrijuit gaat, maar ook of dat toevallig feit wel degelijk de reden is
waarom de toegelaten verzekeringsonderneming de schade van de eigenaar van het voer-
tuig dat de schade heeft veroorzaakt niet dient te dekken; in casu hield eiser in zijn con-
clusie en zijn aanvullende conclusie in hoger beroep staande dat, ook al zou verweerster
niet aansprakelijk zijn, "niet een toevallig feit de reden is waarom geen enkele verzeke-
ringsonderneming gehouden is tot vergoeding van haar schade. Indien het hof (van be-
roep) het toevallig feit in aanmerking zou nemen, dan zou geen enkele verzekeringsonder-
neming (verweersters)  schade moeten vergoeden, aangezien haar schade niet  door een
verzekeringsonderneming is gedekt: de W.A.M.-verzekeraar sluit immers altijd de schade
aan het verzekerde voertuig van dekking uit"; het bestreden arrest vermeldt, enerzijds, dat
geen enkele verzekeringsonderneming tot dekking gehouden is wanneer de bestuurder van
het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt op grond van een toevallig feit vrijuit gaat,
het stelt, anderzijds, vast, "(...) dat de bestuurder van de vrachtwagen die de schade heeft
veroorzaakt te maken heeft gehad met een geval van overmacht, zodat de schade die (ver-
weerster) zelf heeft geleden, en niet door een verzekeringsonderneming is gedekt, door
(eiser) moet worden vergoed"; uit die overwegingen volgt dat het klappen van de rechter-
voorband van de aan  verweerster  behorende  vrachtwagen voor  de  bestuurder  van dat
voertuig weliswaar een toevallig feit was, maar niet dat het toevallig feit de reden is waar-
om geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding van de door verweerster veroor-
zaakte materiële schade gehouden is, maar wel de omstandigheid dat de W.A.M.-verzeke-
raar de eigen schade van de eigenaar van het voertuig niet dekt; daaruit volgt dat het be-
streden arrest zijn beslissing om eiser te veroordelen tot vergoeding van verweersters ma-
teriële schade niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en
laatste lid, van de wet van 9 juli 1975, zoals het gewijzigd is bij het koninklijk besluit van
8 januari 1993 en van de artikelen 14, 17, §1, 2°, en §2, en 19 van het koninklijk besluit
van 16 december 1981, zoals ze gewijzigd zijn bij het koninklijk besluit van 23 oktober
1995).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat ingevolge artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de

wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen,
alsook ingevolge artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van die wet,
eiser de materiële schade veroorzaakt door een motorvoertuig slechts dient te
vergoeden  wanneer  geen  enkele  verzekeringsonderneming  tot  die  vergoeding
verplicht is hetzij op grond van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekerings-
plicht niet nageleefd werd;

Overwegende dat uit artikel 17, §1, 2°, en §2, van voornoemd koninklijk be-
sluit van 16 december 1981 volgt dat hoewel, in de regel, de eigenaar van het
motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt geen recht tegen eiser kan aanvoe-
ren,  deze evenwel tot  vergoeding is  gehouden wanneer  geen enkele  verzeke-
ringsonderneming verplicht  is  tot  vergoeding op grond van een toevallig  feit
waardoor de bestuurder  van het  voertuig dat  het  ongeval  veroorzaakte vrijuit
gaat;

Dat uit die tekst volgt dat eisers verplichting om de eigenaar van het bescha-
digde motorvoertuig te vergoeden niet enkel afhankelijk is van het bestaan van
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een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft
veroorzaakt vrijuit gaat, maar daarenboven vereist dat de schade van de eigenaar
precies wegens het bestaan van dat toevallig feit door geen enkele verzekerings-
onderneming wordt gedekt;

Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest die in het middel zijn
weergegeven, weliswaar volgt dat de klapband van de aan verweerster toebeho-
rende vrachtwagen voor de bestuurder van dat voertuig weliswaar een toevallig
feit was, maar niet dat het toevallig feit de reden is waarom geen enkele verzeke-
ringsonderneming tot dekking van haar materiële schade gehouden is, maar wel
de omstandigheid dat die schade door geen enkele verzekeringsonderneming ge-
dekt was;

Dat het arrest, door eiser te veroordelen om verweerster te vergoeden, de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

5 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Gérard.

Nr. 212

1° KAMER - 5 april 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT

ROERENDE GOEDEREN - BEZITTINGEN IN HET BUITENLAND - BELASTING IN BELGIË -
GEREPATRIEERDE VERMOGENS - INSCHRIJVING OP SCHATKISTBONS - BELASTINGVRIJSTELLING -
VOORWAARDE.

Inkomsten uit roerende goederen die voortkomen uit in het buitenland belegde vermogens
en die reeds in België zijn belast, genieten niet de belastingvrijstelling bedoeld in art. 53
W. 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen wanneer niet bewezen is dat
ze voortkwamen uit vermogens die nadien in België zijn gerepatrieerd en gebruikt voor de
inschrijving  op  schatkistbons1.  (Art.  53,  Wet  28  dec.  1983  houdende  fiscale  en
begrotingsbepalingen)

(L. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 17 jan. 1997, AR C.94.0273.N, nr. 37.
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(A.R. F.01.0013.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 53 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalin-

gen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met toepassing van artikel 53 van de voornoemde wet van 28 december 1983 had eiser

gevorderd dat de litigieuze aanslagen die waren vastgesteld op de roerende inkomsten die
eiser en zijn echtgenote in 1981 en 1982 verkregen hadden uit in het buitenland belegd
kapitaal zouden worden vernietigd. Op grond van de onderstaande redenen werd die vor-
dering door het arrest verworpen: 

a) "de door (eiser) in het buitenland verkregen bijkomende roerende inkomsten, die
slechts de opbrengst vormen van in het buitenland belegd kapitaal, vallen niet onder toe-
passing van die bepaling" (voornoemd artikel 53);

b) "(eiser ) geeft trouwens zelf toe dat hij die bedragen niet heeft gebruikt voor de in-
schrijving op schatkistbons en op een kapitaalverhoging in maart 1985, aangezien hij ver-
klaart dat hij 830.000 BEF kapitaal heeft gerepatrieerd dat toen alleen gebruikt is voor de
voornoemde doeleinden en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet";

c) "dat de investeringen ten bedrage van 830.000 BEF die gebeurden na de repatriëring
van uit het buitenland afkomstig kapitaal evenwel bij de vaststelling van de betwiste aan-
slagen niet  belast zijn,  zodat de administratie met betrekking daartoe de fiscale zeker-
heidsmaatregelen in acht heeft genomen en dat de grief die (eiser) in dat verband aanvoert
doelloos is";

d) "(eiser ) toont evenmin aan dat het kapitaal dat gerepatrieerd en belegd is om de in
artikel 53 van de voornoemde wet bedoelde maatregel te kunnen genieten, de bijkomende
roerende inkomsten zou hebben opgebracht die werden aangegeven bij brief van 27 maart
1984 en die de enige inkomsten vormen waarop de betwiste aanslagen betrekking hebben,
met uitsluiting van alle andere bedragen van buitenlandse oorsprong die niet in België
zouden zijn belast".

Grieven
Wat de eerste reden betreft, zegt artikel 53 van de wet van 28 december 1983 niet dat

bijkomende roerende inkomsten die de belastingplichtige in het buitenland heeft verkre-
gen, niet onder zijn toepassing vallen.

Wat de tweede en de vierde reden betreft, vereist artikel 53 van de wet van 28 decem-
ber 1983 niet dat de investeringen die de belastingplichtige moet doen om de toepassing
van die bepaling te genieten, materieel verricht zijn met inkomsten die de belastingschul-
dige vóór 31 december 1983 verkregen had en dat hij het bewijs moet leveren dat zulks
wel degelijk het geval is.
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Wat de derde reden betreft, is de toepassing van artikel 53 van de wet van 28 december
1983 niet afhankelijk gemaakt van het feit dat de investeringen die de belastingplichtige
tijdens het in die bepaling bedoelde belastbare tijdperk (van 1 januari 1984 tot 31 decem-
ber 1985) heeft gedaan, ten name van de belastingschuldige zijn belast.

Daaruit volgt dat de voornoemde overwegingen van het arrest, evenmin als enige ande-
re reden ervan, zijn beslissing om eiser de toepassing van artikel 53 van de voornoemde
wet te ontzeggen, naar recht verantwoorden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt, enerzijds, dat eiser

in 1984 roerende inkomsten heeft  aangegeven m.b.t.  de aanslagjaren 1982 en
1983, die hij voor de administratie verborgen had gehouden en dat de administra-
tie die inkomsten naderhand heeft belast en, anderzijds, dat hij in 1985 een bijko-
mende aangifte heeft gedaan die gewag maakte van een terugkeer naar België
van in het buitenland belegde gelden teneinde ze in roerende waarden te investe-
ren voor nagenoeg 830.000 BEF en het voorrecht heeft gevorderd van de bepa-
lingen van artikel 53 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en be-
grotingsmaatregelen;

Overwegende dat artikel 53, §1, 2°, van die wet het volgende bepaalt: worden
aangemerkt alsof zij, alvorens te worden gebruikt, hun eigen fiscaal regime te
hebben ondergaan en mogen derhalve geenszins worden geacht een aanwijzing te
zijn van tekenen of indiciën als bedoeld in artikel 247 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), en evenmin een bewijsmiddel te zijn als bedoeld in
artikel 246 van hetzelfde wetboek, in artikel 59, § 1, van het Wetboek van de be-
lasting over de toegevoegde waarde, in artikel 185 van het Wetboek van registra-
tie-, hypotheek- en griffierechten of in artikel 105 van het Wetboek van de suc-
cessierechten, de sommen die de aan de personenbelasting onderworpen belas-
tingplichtigen gebruiken, voor minstens een elfde voor het inschrijven, tussen 1
juli 1984 en 30 juni 1985, op renteloze Schatkistbons met een looptijd van vijf
jaar, een voor hoogstens tien elfde, van 1 januari 1984 af tot en met 31 december
1985, voor de volgende doeleinden: 2° de inschrijving en de afbetaling in geld
van aandelen of deelbewijzen die vennootschappen als bedoeld in de artikelen
98, 100 en 102 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), uitgeven
ter gelegenheid van hun oprichting of van de verhoging van hun kapitaal die an-
ders gebeurt dan door een openbaar beroep te doen op de geldbeleggers, op voor-
waarde dat het kapitaal waarop ingeschreven is en dat afbetaald is om het voor-
deel van artikel 53 te verkrijgen uiterlijk 31 december 1985 is gebruikt voor de in
1° omschreven doeleinden;

Dat enkel de bedragen die de belastingplichtige gebruikt voor de doeleinden
die in die wetsbepaling zijn vastgelegd, geacht worden hun eigen fiscaal regime
te hebben behouden en het voordeel verkrijgen van de fiscale zekerheidsmaatre-
gelen waarin die bepaling voorziet;

Overwegende dat het arrest eerst erop wijst dat de bedragen die eiser in 1985
heeft gebruikt voor investeringen in roerende goederen niet belast werden, "zodat
de administratie met betrekking daartoe de fiscale zekerheidsmaatregelen in acht
heeft genomen", en vervolgens oordeelt dat eiser niet bewijst dat de roerende in-
komsten waarop de bewuste aanslagen zijn vastgesteld, voortkwamen uit de in
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België gerepatrieerde vermogens;
Dat het arrest met die vermeldingen zijn beslissing dat eiser het voordeel van

het  bepaalde in  voornoemd  artikel  53 niet  kan  verkrijgen,  naar  recht  verant-
woordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten:
mrs. Baltus, Brussel en De Bruyn.

Nr. 213

3° KAMER - 8 april 2002

1º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUIZEN - RECHTSVERHOUDING TUSSEN

ZIEKENHUIS EN GENEESHEREN - ALGEMENE REGELING - INDIVIDUELE OVEREENKOMST -
DRAAGWIJDTE.

2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEREN - BEHEERDER VAN HET

ZIEKENHUIS - RECHTSVERHOUDING - ALGEMENE REGELING - INDIVIDUELE OVEREENKOMST -
VERVANGING OUDE OVEREENKOMSTEN.

3º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEREN - BEHEERDER VAN HET

ZIEKENHUIS - RECHTSVERHOUDING - ALGEMENE REGELING - INDIVIDUELE OVEREENKOMST -
BEËINDIGING - WIJZEN VAN BEËINDIGING.

4º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEREN - BEHEERDER VAN HET

ZIEKENHUIS - RECHTSVERHOUDING - BEËINDIGING - WIJZEN VAN BEËINDIGING - OPZEGGING.

1º Aan de ziekenhuizen wordt de verplichting opgelegd enerzijds een algemene regeling
betreffende  de  rechtsverhoudingen  tussen  het  ziekenhuis  en  de  geneesheren  uit  te
werken, anderzijds in een individuele overeenkomst de respectieve rechten en plichten
van  de  individuele  geneesheer  en  de  beheerder  schriftelijk  vast  te  stellen;  in  de
algemene regeling en de schriftelijke individuele regeling, die naar de algemene regeling
moet verwijzen, dienen ten minste de soort gevallen waarin, de redenen waarom en de
procedures  volgens  welke  een  einde  kan  worden  gemaakt  aan  de  rechtsverhouding
behandeld te worden. De ziekenhuizen dienen aan deze bepalingen te voldoen tegen 6
mei 1988. Aan de overschrijding van de tijdslimiet wordt geen sanctie verbonden.  (Artt.
130 en 131, Ziekenhuiswet; Art. 1, 2°, K.B. nr. 87 van 10 aug. 1987)

2º Nadat een algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis
en de geneesheren door  de beheerder  van het ziekenhuis  is  vastgesteld,  dienen de
bestaande individuele overeenkomsten tussen de ziekenhuisartsen en de beheerder van
het  ziekenhuis  vervangen  te  worden  door  nieuwe  overeenkomsten,  waarin  de
respectieve rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer  en de
beheerder schriftelijk worden vastgesteld, onder verwijzing naar de algemene regeling.
(Artt. 130 en 131, Ziekenhuiswet)
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3º  Zolang  tussen  de  beheerder  en  de  ziekenhuisgeneesheer  geen  nieuwe  individuele
overeenkomst is gesloten, waarin verwezen wordt naar de algemene regeling, blijft de
oude regeling van kracht, met inbegrip van de daarin vastgestelde wijzen van beëindiging
voor zover deze op zich niet in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen.  (Artt. 130 en
131, Ziekenhuiswet)

4º De opzegging als wijze van beëindiging van de rechtsverhouding tussen de beheerder
en de ziekenhuisgeneesheer wordt noch door de Ziekenhuiswet noch door enige andere
wettelijke bepaling uitgesloten, noch worden de modaliteiten ervan geregeld. (Artt. 130 en
131, Ziekenhuiswet)

(S. T. ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-DIMPHNA)

ARREST

(A.R. C.00.0118.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 1999 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 4 februari 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift één middel voor
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 130 en 131 van de Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, geco-

ördineerd bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de wet op
de ziekenhuizen;

- artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 407 van 18 april 1986 tot wijziging en aanvul-
ling van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (B.S. 6 mei 1986);

- artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 87 van 10 augustus 1987 houdende vaststel-
ling van de datum waarop de ziekenhuizen moeten voldoen aan de bepalingen van artikel
1bis, artikel 2bis en van titel II van de wet op de ziekenhuizen (B.S. 18 augustus 1987).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het door verweerder ingesteld hoger beroep gegrond, wij-

zigt het eerste vonnis en verklaart de vordering van eiser ongegrond, op grond van de mo-
tieven dat "[het feit] dat [verweerder] niet tijdig een algemene regeling tot stand had ge-
bracht, er evenwel niet toe [leidde] dat, hetzij de overeenkomst dd. 29 januari 1980 in haar
geheel, hetzij de erin opgenomen gemeenrechtelijke beëindigingswijze - inzonderheid de
wederzijds bedongen mogelijkheid tot opzegging - ophielden te bestaan; deze overeen-
komst immers, ook zonder aanpassing (zo nodig) aan de algemene regeling en ook zonder
visum van de medische raad en de orde, de schriftelijk vastgestelde individuele overeen-
komst [bleef] tussen de partijen die de opzegging als reden tot een procedure van beëindi-
ging inhield; [verweerder] derhalve gerechtigd [bleef] de overeenkomst met x door opzeg-
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ging te beëindigen mits inachtname van een opzeggingstermijn van zes maanden" (blad 7-
8, nr.4.3 van het bestreden arrest).

Het bestreden arrest beslist dat "[eiser] terecht doet gelden dat de raad van beheer zijn
ontslag als een afzetting heeft behandeld; er immers, met verwijzing naar artikel 125, 7°,
van het koninklijk besluit dd. 7 augustus 1987 aan de medische raad om advies [werd] ge-
vraagd en de rechten van de verdediging van x in acht [werden] genomen; dit er geen af-
breuk aan [doet] dat, toen [verweerder] bij brief van 29 november 1991 de overeenkomst
beëindigde met een opzeggingstermijn van zes maanden, het een recht uitoefende dat hem
in artikel 7 van de overeenkomst dd. 29 januari 1980 was toegekend omdat dit recht kon
worden uitgeoefend zonder dat enige procedure diende nageleefd en zonder dat hij tot eni-
ge motivering gehouden was; deze opzegging regelmatig [is], ongeacht eventuele onregel-
matigheden in de adviesprocedure en zonder dat een fout in hoofde van [eiser] moet wor-
den bewezen" (blad 8-9, nr.4.4 van het bestreden arrest).

Het bestreden arrest tenslotte beslist dat "omdat het hof (van beroep) aanneemt dat de
overeenkomst door opzegging kon worden beëindigd zonder fout vanwege [eiser] en door
de loutere inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden - wat [verweerder]
heeft gedaan - het hof (van beroep) niet [dient] in te gaan op de vraag (1) of de afzetting al
dan niet uitsluitend kon gesteund worden op gronden die in de algemene en de individuele
regeling waren opgenomen, (2) welke de rechtsgevolgen waren van het ontbreken van een
algemene regeling ten tijde van de beëindiging op de mogelijkheid tot afzetting en (3) of
de tegen x ingeroepen feiten bewezen waren en een afzetting konden wettigen" (blad 10-
11 van het bestreden arrest).

Grieven
2. Tweede onderdeel
Artikel 130 van de wet op de ziekenhuizen bepaalt dat in elk ziekenhuis een algemene

regeling wordt vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
geneesheren, waarin krachtens §3, 2°, van deze wetsbepaling minstens de soort gevallen
waarin, de redenen waarom en de procedures volgens welke een einde kan worden ge-
maakt aan de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheren moe-
ten worden behandeld. Artikel 131 van bovenvermelde wet bepaalt dat onder verwijzing
naar de in artikel 130 bedoelde algemene regeling, de respectieve rechten en verplichtin-
gen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de beheerder schriftelijk moeten worden
vastgesteld. Deze schriftelijke regeling slaat krachtens §2 van die wetsbepaling minstens
op de concrete toepassing van de in artikel 130, §3, vermelde punten. De ziekenhuizen
moeten krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 407 van 18 april 1986 tot wijzi-
ging en aanvulling van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (B.S. 6 mei
1986) en krachtens artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 87 van 10 augustus 1987
houdende vaststelling van de datum waarop de ziekenhuizen moeten voldoen aan de bepa-
lingen van artikel 1bis, artikel 2bis en van titel II van de wet op de ziekenhuizen (B.S. 18
augustus 1987) uiterlijk twee jaar na de afkondiging van dit besluit, dit is uiterlijk op 6
mei 1988, aan deze bepalingen voldoen.

Bovenstaande wetsbepalingen houden een dwingend voorschrift in krachtens hetwelk
vanaf 6 mei 1988 de individuele overeenkomst tussen (de beheerder van) het ziekenhuis
en de ziekenhuisgeneesheer slechts kan worden opgezegd om de redenen die zijn vastge-
steld in de algemene regeling en waarnaar de individuele overeenkomst verwijst. Het be-
streden arrest beslist na de vaststelling dat "[verweerder] niet tijdig een algemene regeling
tot  stand had gebracht" en dat  aldus niet is  voldaan aan bovenstaand dwingend voor-
schrift, niet wettig dat de overeenkomst dd. 29 januari 1980 tussen eiser en verweerder
"de schriftelijk vastgestelde individuele overeenkomst [bleef] tussen de partijen die de op-
zegging als reden tot een procedure van beëindiging inhield" en dat "[verweerder] derhal-
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ve gerechtigd [bleef] de overeenkomst met x door opzegging te beëindigen mits inachtna-
me van een opzeggingstermijn van zes maanden" (schending van de artikelen 130 en 131
van de wet op de ziekenhuizen, 27 van het koninklijk besluit nr. 407 van 18 april 1986 tot
wijziging en aanvulling van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (B.S. 6 mei
1986) en artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 87 van 10 augustus 1987 houdende
vaststelling van de datum waarop de ziekenhuizen moeten voldoen aan de bepalingen van
artikel 1bis, artikel 2bis en van titel II van de wet op de ziekenhuizen (B.S. 18 augustus
1987)).

3. Derde onderdeel
Eiser stelde in zijn "aanvullende conclusies" "in de meest subsidiaire orde" de "supple-

mentaire eis" "dat, in zoverre het hof per impossibile toch van oordeel zou zijn dat een
eenvoudig ontslag aan concluant zou kunnen zijn betekend - quod non - dat alsdan de op-
zeggingstermijn in elk geval dient bepaald te worden op 14 maanden, en dat bij gebreke
aan de naleving ervan aan concluant een hieraan beantwoordende verbrekingsvergoeding
verschuldigd is" (p. 7 van eisers "aanvullende conclusies"). De appèlrechters zich ertoe
beperken vast te stellen dat eiser 'ook voor het eerst in hoger beroep, in ondergeschikte
orde [kon] aanvoeren dat hem een opzeggingstermijn van 14 maanden had dienen ver-
leend en [kon] vragen dat de door hem gevorderde vergoeding op die basis zou worden
berekend' (blad 6 van het bestreden arrest), doch dit verweer niet beantwoorden, zodat het
bestreden arrest niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet). Het bestreden arrest, door geen uitspraak te doen over bovenstaand
punt van de vordering van eiser, schending inhoudt van artikel 1138, 3°, van het Gerechte-
lijk Wetboek, krachtens hetwelk de rechter over elk punt van de vordering uitspraak moet
doen (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
1. tussen de partijen op 29 januari 1980 een overeenkomst werd gesloten op

grond waarvan eiser zich als geneesheer-specialist in de orthopedische chirurgie
verbond met verweerder;

2. in deze overeenkomst bepaald werd dat ze werd aangegaan voor onbepaalde
duur en door elk van de partijen kon worden beëindigd mits inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden;

3. door de Medische Raad en de raad van beheer van verweerder een algemene
regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de genees-
heren werd ondertekend op 8 juni 1990, die van toepassing werd met ingang van
1 januari 1988 op alle geneesheren, na visa van de orde en van de Medische Raad
van hun individuele overeenkomst;

4. verweerder op 28 november 1991 besliste de overeenkomst met eiser te be-
ëindigen, met inachtneming van een termijn van zes maanden;

Overwegende dat artikel 130 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987
houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen (hierna genoemd: Zieken-
huiswet) bepaalt dat in elk ziekenhuis een algemene regeling wordt vastgesteld
betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren, de
organisatie- en de werkvoorwaarden, met inbegrip van de financiële werkvoor-
waarden; 



932 HOF VAN CASSATIE 8.4.02 - Nr. 213 

Dat, krachtens §3, 2°, van deze bepaling, de algemene regeling ten minste de
soort gevallen waarin, de redenen waarom, en de procedures volgens welke een
einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de
ziekenhuisgeneesheren, moet behandelen;

Dat artikel 131 Ziekenhuiswet bepaalt dat de respectieve rechten en verplich-
tingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de beheerder, onder verwij-
zing naar de in artikel 130 bedoelde algemene regeling, schriftelijk vastgesteld
worden, hetzij in een overeenkomst, hetzij in de benoemingsakte;

Dat deze schriftelijke regeling krachtens §2 van deze bepaling minstens slaat
op de concrete toepassing van de in artikel 130, §3, vermelde punten op de indi-
viduele geneesheer;

Dat de ziekenhuizen, overeenkomstig artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit
nr. 87 van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de datum waarop de zie-
kenhuizen moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 1bis, artikel 2bis en van
titel II van de wet op de ziekenhuizen, uiterlijk op 6 mei 1988 aan deze bepalin-
gen moeten voldoen; dat deze bepaling niet voorziet in een sanctie bij overschrij-
ding van de daarin vermelde tijdslimiet;

Overwegende dat, nadat een algemene regeling door de beheerder van het zie-
kenhuis is vastgesteld overeenkomstig artikel 130 Ziekenhuiswet, de bestaande
individuele overeenkomsten tussen de ziekenhuisartsen en de beheerder van het
ziekenhuis vervangen dienen te worden door nieuwe overeenkomsten, waarin de
respectieve rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer
en de beheerder schriftelijk worden vastgesteld, onder verwijzing naar de alge-
mene regeling;

Dat  evenwel  zolang  tussen  de  beheerder  en  de  ziekenhuisgeneesheer  geen
nieuwe individuele overeenkomst is gesloten, waarin verwezen wordt naar de in
artikel 130 bedoelde algemene regeling, de oude overeenkomst van kracht blijft,
met inbegrip van de daarin vastgestelde wijzen van beëindiging, voor zover deze
op zich niet in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen; dat de artikelen 130 en
131 van de Ziekenhuiswet noch enige andere wettelijke bepaling de opzegging
als wijze van beëindiging van de rechtsverhouding tussen de beheerder en de zie-
kenhuisgeneesheer uitsluit noch de modaliteiten ervan regelt;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "ten tijde van het ont-
slag van (eiser), er tussen hem en (verweerder) geen nieuwe individuele overeen-
komst  was  tot  stand  gebracht  die  beantwoordde  aan  artikel  131
(Ziekenhuiswet)",  wettig beslist  dat  de overeenkomst  van 29 januari  1980 de
schriftelijk vastgestelde individuele overeenkomst tussen de partijen bleef die de
opzegging als beëindigingswijze toeliet en verweerder derhalve gerechtigd was
de overeenkomst met eiser door opzegging te beëindigen mits inachtneming van
een opzeggingstermijn van zes maanden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest met het oordeel dat verweerder "bij de beëindiging

van de overeenkomst de bepalingen ervan op correcte wijze heeft nageleefd" en
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dat "de overeenkomst door opzegging kon worden beëindigd zonder fout vanwe-
ge (eiser) en door de loutere inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden - wat (verweerder) heeft gedaan" de in het onderdeel bedoelde aanvoe-
ring van eiser verwerpt en beantwoordt;

Overwegende dat het arrest met dit oordeel uitspraak doet over het in het on-
derdeel bedoelde punt van de vordering van eiser;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. De
Gryse en Houtekier.

Nr. 214

3° KAMER - 8 april 2002

1º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEREN - BEHEERDER VAN HET

ZIEKENHUIS - RECHTSVERHOUDING - ALGEMENE REGELING - FINANCIËLE SCHIKKINGEN - MEDISCHE

RAAD - ADVIES.

2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEREN - BEHEERDER VAN HET

ZIEKENHUIS - FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID.

1º De algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
geneesheren, waarvoor de beheerder het advies van de Medische Raad moet inwinnen,
dient enkel  de algemene principes te bevatten met betrekking tot  de erin behandelde
aangelegenheden, waaronder de financiële schikkingen met betrekking tot de medische
activiteit;  de  verdere  uitwerking  van  deze  algemene  principes  ten  aanzien  van  de
individuele geneesheren, zoals de bepaling van het aandeel van iedere geneesheer in de
kosten  en  tekorten  van  het  ziekenhuis,  moet  niet  het  voorwerp  uitmaken  van  de
algemene regeling, zodat de Medische Raad daarover geen advies moet verlenen. (Artt.
125, eerste lid, 1°, 126, 130 en 131, Ziekenhuiswet)

2º Het loutere feit dat een ziekenhuisgeneesheer de financiële verantwoordelijkheid voor
zijn  dienst  dient  te  dragen,  doet  geen  afbreuk  aan  de  algemene  en  uiteindelijke
verantwoordelijkheid  van  de  beheerder  voor  de  ziekenhuisactiviteit.  (Art.  11,
Ziekenhuiswet)

(L. T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE MECHELEN)

ARREST

(A.R. C.00.0145.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 1999 gewezen
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door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 4 februari 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser stelt in zijn verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 11, 125, 126, 130, 131, 140 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördi-

neerd bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987.
Aangevochten beslissing
Het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigt bij het bestreden arrest het vonnis van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen van 11 juni 1996, waarbij eiser werd veroor-
deeld tot betaling aan verweerder van 2.656.793 BEF (bijdrage in de tekorten voor de pe-
riode 1989-92), vermeerderd met moratoire intrest vanaf 15 december 1994 en 4.020.472
BEF (bijdrage voor 1993), vermeerderd met moratoire intrest vanaf 20 april 1995, en ver-
oordeelt eiser bijkomend tot betaling aan verweerder van 210.277 BEF (1993), meer mo-
ratoire intrest vanaf 20 april 1995, 4.493.713 BEF (1994), meer moratoire intrest vanaf 17
januari 1996, 3.970.399 BEF (1995), meer moratoire intrest vanaf 30 september 1996 en
390.598 BEF (1996), meer moratoire intrest vanaf de neerlegging van de conclusie hou-
dende eisuitbreiding voor dit bedrag.

Eiser werd aldus veroordeeld bij te dragen, ook voor het verleden, in kosten en tekorten
van het Stedelijk O.L.V.- Ziekenhuis te Mechelen, op grond van een individuele overeen-
komst, die hij op 31 maart 1994 met verweerder sloot en waarbij hij zich akkoord ver-
klaarde met het protokolakkoord gesloten tussen verweerder, de Stad Mechelen en de Me-
dische Raad op 8 februari 1994 en met de globale overeenkomst tussen beheerder en zie-
kenhuisgeneesheren, vertegenwoordigd in de Medische Raad van 8 februari en 31 maart
1994 (arrest, p. 2, in medio).

Het hof van beroep steunt deze beslissing op volgende gronden: 
"Dat (eiser) tevergeefs doet gelden dat het deficit van zijn dienst te wijten is aan (ver-

weerder) die niet de nodige maatregelen zou hebben genomen om zijn dienst te saneren;
dat uit de stukken blijkt dat met (eiser) herhaaldelijk besprekingen werden gevoerd om de
dienst fysiotherapie te saneren; dat vermindering van personeel van de dienst niet door
(verweerder) kan worden beïnvloed (ligt vast in richtlijnen); dat blijkbaar (eiser) niet ak-
koord ging met de voorwaarden tot sanering, ondermeer opsplitsing van de diensten fysio-
therapie  en kinesitherapie,  reden waarom hij  afstand deed van de  solidariteit  voor  de
dienst fysiotherapie; dat niet blijkt dat (eiser) inspanningen heeft gedaan om zijn voorstel-
len tot sanering te concretiseren; dat het enkel bleef bij het formuleren van voorstellen in-
zake de grote revalidatie zonder dat effectief tot reductie van de oppervlakte van dienst
werd overgegaan; dat dit temeer blijkt uit zijn aangetekend schrijven d.d. 23 december
1994 aan (verweerder) stellende dat het zijn taak niet is een kosten-batenanalyse met be-
trekking tot de grote revalidatie te maken en dat zijn taak in het ziekenhuis louter medisch
is; dat indien de in de nieuwe algemene regeling voorziene principes voor hem onaan-
vaardbaar waren, (eiser) de overeenkomst d.d. 31 maart 1994 niet had mogen onderteke-
nen maar de samenwerking met (verweerder) had dienen te beëindigen;
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(...) dat (eiser) gebonden is door de nieuwe algemene regeling; dat dit werd vastgesteld
conform artikel 130-131 gecoördineerde Ziekenhuiswet; dat de omstandigheid dat de alge-
mene nieuwe regeling volgens een bijzondere procedure tot stand komt - eenzijdig regle-
ment vastgesteld door de ziekenhuisbeheerder en advies van de medische raad - niets wij-
zigt aan het principieel bindend karakter ervan; dat ingevolge de ondertekening van de
overeenkomst d.d. 31 maart 1994 met verwijzing naar de nieuwe financiële regeling (ei-
ser) aan het protocolakkoord d.d. 8 februari 1994 uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gege-
ven; dat artikel 10 van de individuele overeenkomst immers uitdrukkelijk bepaalt: 'Beide
partijen verbinden zich ertoe deze teksten alsook de wijzigingen die hieraan volgens de
wettelijke procedures worden aangebracht te respecteren' en 'Deze documenten (waaron-
der ontwerp van rechtsverhouding voor ziekenhuisgeneesheren Stedelijk O.L.V.-Zieken-
huis te Mechelen) maken integraal deel uit van deze overeenkomst'; dat aldus (eiser) door
de ondertekening van de overeenkomst heeft aanvaard bij te dragen in de tekorten voor het
verleden" (arrest, p. 4, eerste en tweede alinea), en

"(...) dat (eiser) zelf goed wist dat zijn dienst zwaar verlieslatend was zodat hij niet kan
laten gelden dat hij werd misleid in verband met de draagwijdte van de nieuwe regeling,
dat deze regeling van (eiser) geen onredelijke prestaties eist; dat het logisch is dat hij voor
een dienst, waarvoor hij erelonen ontvangt en waarvoor wettelijk geen enkele vorm van fi-
nanciering aanwezig is, de financiële verantwoordelijkheid draagt (self supporting karak-
ter van eigen dienst); dat dus de overeenkomst d.d. 31 maart 1994 geldig tot stand is geko-
men; dat derhalve niet kan worden ingegaan op het verweer van (eiser) om deze individu-
ele overeenkomst nietig te verklaren;

(...) dat op het ogenblik van de ondertekening van de individuele overeenkomst er een
definitief akkoord was - op 8 februari 1994 - over het principe forfaitair bij te dragen in de
tekorten van de medisch-technische diensten en over het principe dat voor de toekomst de
medisch-technische diensten selfsupporting moesten zijn" (arrest, p. 5, eerste en tweede
alinea),

en
"(...) dat op 31 maart 1994 het ontwerp van algemene regeling reeds door de medische

raad positief geadviseerd was; dat enkel niet essentiële punten nog moesten worden be-
sproken; dat het principieel akkoord van de medische raad in verband met de nieuwe kos-
tenregeling overigens gebleken is uit zijn akkoord om de berekeningen boekjaar 1993 af te
sluiten op basis van deze principes; dat de omstandigheid dat het aandeel van iedere ge-
neesheer dan nog niet was bepaald geen afbreuk doet aan het definitief karakter van de
principes van de nieuwe algemene regeling; dat het akkoord tussen de medische raad en
de beheerder voldoende is; dat dit wordt bevestigd door artikel 140, §3, gecoördineerde
Ziekenhuiswet, waarin wordt bepaald dat de inhoudingen voor de kosten van de medisch-
technische diensten worden vastgesteld op grond van tarieven bepaald in onderlinge over-
eenstemming tussen de beheerder en de medische raad" (arrest, p. 6, eerste alinea).

Grieven
Overeenkomstig artikel 130 van de wet op de ziekenhuizen wordt in elk ziekenhuis een

algemene regeling vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en
de geneesheren, de organisatie- en de werkvoorwaarden, met inbegrip van de financiële
werkvoorwaarden.

In deze algemene regeling moeten krachtens artikel 130, §3, 4°, onder meer, de financi-
ële schikkingen met betrekking tot de medische activiteit, met inbegrip van de wijze van
vergoeding van de geneesheren, de wijze van inning van de honoraria en, in voorkomend
geval, de kostenregeling alsmede de standaardbepalingen die hierop betrekking hebben
worden behandeld.

1. Eerste onderdeel
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Naar luid van de artikelen 130, §2, 125, eerste lid, 1°, en 126 van de Ziekenhuiswet
wordt voornoemde algemene regeling vastgesteld op initiatief van de beheerder nadat ad-
vies werd verstrekt door de Medische Raad.

Het volstaat niet slechts een ontwerptekst, die de principes van de algemene regeling
inhoudt, voor advies aan de Medische Raad voor te leggen. Door de Medische Raad moet
advies worden verleend over de integrale tekst van de algemene regeling.

Het advies dient aldus ondermeer de bepalingen van de algemene regeling bevattende
de financiële schikkingen met betrekking tot de medische activiteit met inbegrip van de
kostenregeling te betreffen.

Onder verwijzing naar deze algemene regeling, moeten de respectieve rechten en ver-
plichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en zijn werkvoorwaarden vervolgens
krachtens artikel 131 van de Ziekenhuiswet schriftelijk worden vastgesteld, hetzij in een
overeenkomst, hetzij in de benoemingsakte.

Deze schriftelijke regeling moet overeenkomstig artikel 131, §2, van de Ziekenhuiswet
minstens slaan op de concrete toepassing van de in artikel 130, §3, vermelde punten op de
individuele geneesheer, d.w.z. onder meer op de kostenregeling.

Een algemene regeling voor de individuele ziekenhuisgeneesheer is aldus slechts bin-
dend wanneer deze is totstandgekomen na voorafgaand advies van de Medische Raad
over de volledige inhoud van de regeling en nadat de rechten en verplichtingen van de ge-
neesheer, onder verwijzing naar de algemene regeling, zijn opgenomen in een schriftelijke
overeenkomst.

Zolang er geen definitief ontwerp van algemene regeling is tot  stand gekomen, kan
door de Medische Raad geen advies in de zin van de artikelen 125 en 126 van de Zieken-
huiswet worden verstrekt en kan derhalve evenmin een geldige individuele overeenkomst
met vermelding van de rechten en verplichtingen onder verwijzing naar deze algemene re-
geling worden opgesteld.

Overeenkomstig artikel 131, §1, van de Ziekenhuiswet moeten wijzigingen aan deze
rechten en verplichtingen trouwens eveneens schriftelijk worden vastgesteld, zodat de ge-
neesheer zich niet vooraf akkoord kan verklaren met alle toekomstige wijzigingen aan het
algemeen reglement, doch deze wijzigingen zijn op hem slechts toepasselijk nadat een
nieuwe schriftelijke overeenkomst werd aangegaan.

Het hof van beroep overweegt in het bestreden arrest dat er op 31 maart 1994 door de
Medische Raad slechts advies was verleend over een ontwerp van algemene regeling,
waarin echter nog niet het aandeel van ieder geneesheer was bepaald.

Het hof van beroep stelt tevens vast dat op 8 februari 1994 reeds een (protocol)akkoord
tussen de ziekenhuisbeheerder en de Medische Raad werd gesloten (arrest, p. 2, in medio,
p. 4, in medio en p. 5, in medio) over het principe forfaitair bij te dragen in de tekorten
van de medisch-technische diensten en over het principe dat voor de toekomst de me-
disch-technische diensten selfsupporting moesten zijn, en overweegt dat de omstandigheid
dat het aandeel van iedere geneesheer op 31 maart 1994 nog niet was bepaald geen af-
breuk doet aan het definitieve karakter van de principes van de nieuwe algemene regeling
nu, zoals blijkt uit artikel 140, §3, van de Ziekenhuiswet, het akkoord tussen de medische
raad en de beheerder voldoende is.

De omstandigheid dat luidens artikel 140, §3, van de Ziekenhuiswet de inningsdienst
op de centraal geïnde honoraria inhoudingen toepast voor kosten die worden vastgesteld
op grond van tarieven bepaald in onderlinge overeenstemming tussen de beheerder en de
Medische Raad, doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat vooraleer een akkoord in die
zin tussen beheerder en Medische Raad kan worden gesloten, deze kostenregeling in het
algemeen reglement moet voorzien zijn conform artikel 130 van de Ziekenhuiswet en de
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geneesheer hierdoor slechts gebonden is wanneer hij terzake, zoals bepaald in artikel 131
van het Ziekenhuiswet, een schriftelijke overeenkomst heeft aangegaan met de beheerder.

Het bestreden arrest kon derhalve, na te hebben vastgesteld dat het voldoende is dat er
een protocolakkoord inzake de financiële regeling (dagtekend van 8 februari 1994) be-
stond voorafgaand aan de algemene regeling (waarvan op 31 maart 1994 slechts een ont-
werp bestond) en dat op het ogenblik dat de individuele overeenkomst door eiser op 31
maart 1994 werd ondertekend door de Medische Raad slechts advies was verleend over
een onvolledig ontwerp van algemene regeling en dat het aandeel van ieder geneesheer in
dit ontwerp van algemene regeling nog niet was bepaald, niet wettig beslissen dat de fi-
nanciële regelingen voortvloeiend uit de op 31 maart 1994 nog niet bestaande algemene
regeling en uit de van vóór de totstandkoming van de algemene regeling gesloten overeen-
komst tussen beheerder en Medische Raad op eiser toepasselijk zijn.

Aan voornoemde principes wordt geen afbreuk gedaan door de vaststelling dat in de in-
dividuele overeenkomst van 31 maart 1994 werd bedongen dat de partijen er zich toe ver-
bonden de bijgevoegde teksten (onder meer het ontwerp van algemene regeling) en de
wijzigingen hieraan, te respecteren, nu wijzigingen in de rechten en verplichtingen van de
geneesheer  krachtens  artikel  131,  §1,  van  de Ziekenhuiswet,  opnieuw bij  schriftelijke
overeenkomst dienen te worden vastgesteld en nu uit deze zelfde bepaling voortvloeit dat
er pas een geldige individuele overeenkomst kan ontstaan die de rechten en verplichtingen
van de ziekenhuisgeneesheer en beheerder onder verwijzing naar de algemene regeling
bevat wanneer er een definitief ontwerp van algemene regeling is, waarover de medische
raad conform artikel 125, 1°, van de Ziekenhuiswet advies heeft uitgebracht.

Hieruit volgt dat het hof van beroep door eiser in de gegeven omstandigheden op grond
van de individuele overeenkomst van 31 maart 1994 te veroordelen tot betaling van kosten
en tekorten van het ziekenhuis aan verweerder, de artikelen 125, 126, 130, 131 en 140 van
de wet op de ziekenhuizen,  gecoördineerd bij  koninklijk besluit  van 7 augustus 1987,
schendt.

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 11 van de wet op de ziekenhuizen berust de algemene en uitein-

delijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit op het vlak van de organisatie en
de werking alsook op het financiële vlak bij de beheerder, die het algemeen beleid van het
ziekenhuis bepaalt en de beheersbeslissingen neemt.

De beheerder treft aldus, na advies van de Medische Raad te hebben ingewonnen, onder
meer de beslissingen aangaande de oprichting van nieuwe medische diensten, de wijzi-
ging, splitsing en de opheffing van bestaande medische diensten (artikel 125, 13°, van de
Ziekenhuiswet), de bouw en de verbouwing van het ziekenhuis of de wijziging van de be-
stemming van de lokalen (artikel 125, 14°), het kader van het verpleegkundig en parame-
disch personeel (artikel 125, 16°), de vaststelling en de wijziging van het kader van het
personeel dat geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste van de honoraria wordt gefactu-
reerd (artikel 125, 17°).

De bepalingen van de Ziekenhuiswet, in het bijzonder betreffende de financiële verant-
woordelijkheid, raken de openbare orde, maken minstens dwingende bepalingen uit.

Van deze bepalingen kon derhalve in de overeenkomstig artikel 130 van deze wet opge-
stelde algemene regeling en in een individuele overeenkomst met een ziekenhuisarts niet
worden afgeweken conform artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek.

Dienvolgens, in zoverre wordt aangenomen, zoals het bestreden arrest deed, dat de al-
gemene regeling, waarmee eiser zich bij individuele overeenkomst akkoord verklaarde,
impliceert dat hijzelf de financiële verantwoordelijkheid van zijn dienst dient te dragen
(arrest, p, 5, in medio), zijn de algemene regeling en de individuele overeenkomst strijdig
met de bepalingen van de Ziekenhuiswet, in het bijzonder met artikel 11, zoals door eiser
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aangevoerd in zijn syntheseconclusie sub, nr. 170, 65, en derhalve nietig.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig kon oordelen dat eisers overeenkomst

van 31 maart 1994 geldig is totstandgekomen, dienvolgens evenmin wettig eisers verweer
tot nietigverklaring van deze overeenkomst kon verwerpen en eiser op grond van de met
de bepalingen van de Ziekenhuiswet strijdige algemene regeling en individuele overeen-
komst van 31 maart 1994 kan veroordelen tot betaling van kosten en tekorten van het zie-
kenhuis aan verweerder (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde wets-
bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 130 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987

houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen (hierna genoemd: Zieken-
huiswet) bepaalt dat in elk ziekenhuis een algemene regeling wordt vastgesteld
betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren, de
organisatie en de werkvoorwaarden, met inbegrip van de financiële werkvoor-
waarden; 

Dat §3 van dit artikel de aangelegenheden opsomt die minstens moeten wor-
den behandeld in de algemene regeling, waaronder de financiële schikkingen met
betrekking tot de medische activiteit, met inbegrip van de wijze van vergoeding
van de geneesheren, de wijze van inning van de honoraria en, in voorkomend ge-
val,  de  kostenregeling  alsmede  de  standaardbepalingen  die  hierop  betrekking
hebben;

Dat, naar luid van de artikelen 130, §2, 125, eerste lid, l°, en 126 Ziekenhuis-
wet, de algemene regeling vastgesteld wordt op initiatief van de beheerder, nadat
hij het advies van de Medische Raad heeft ingewonnen;

Dat, overeenkomstig artikel 131, §1, Ziekenhuiswet, de respectieve rechten en
verplichtingen van de individuele geneesheer en de beheerder, onder verwijzing
naar de in artikel 130 bedoelde algemene regeling, schriftelijk worden vastge-
steld hetzij in een overeenkomst, hetzij in de benoemingsakte; dat deze schrifte-
lijke regeling luidens §2 van deze wetsbepaling minstens slaat op de concrete
toepassing van de in artikel 130, §3, vermelde punten op de individuele genees-
heer;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 
1. er een definitief akkoord was op 8 februari 1994 tussen verweerder, de Stad

Mechelen en de Medische Raad over het principe forfaitair bij te dragen in de te-
korten van de medisch-technische diensten en over het principe dat voor de toe-
komst de medisch-technische diensten selfsupporting moesten zijn;

2. op 31 maart 1994 het ontwerp van algemene regeling reeds door de Medi-
sche Raad positief geadviseerd was; dat enkel niet essentiële punten nog moesten
worden besproken;

3. eiser op 31 maart 1994 een individuele overeenkomst met verweerder heeft
ondertekend,  waarin verwezen  werd naar  de nieuwe financiële  regelingen en
waarin bepaald werd: "Deze documenten (waaronder ontwerp van rechtsverhou-
ding voor ziekenhuisgeneesheren Stedelijk O.L.V.-Ziekenhuis te Mechelen) ma-
ken integraal deel uit van deze overeenkomst";
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4. het aandeel van iedere geneesheer in de verliezen van het ziekenhuis pas na
31 maart 1994 is bepaald, op basis van een verdeelsleutel vastgesteld door de
Medische Raad;

Overwegende dat de in artikel 130 Ziekenhuiswet bedoelde algemene regeling,
waarvoor de beheerder het advies van de Medische Raad moet inwinnen, enkel
de algemene principes dient te bevatten met betrekking tot de erin behandelde
aangelegenheden, waaronder de financiële schikkingen met betrekking tot de me-
dische activiteit; dat de verdere uitwerking van deze algemene principes ten aan-
zien van de individuele geneesheren, zoals te dezen de bepaling van het aandeel
van iedere geneesheer in de kosten en tekorten van het ziekenhuis, niet het voor-
werp moet uitmaken van de algemene regeling, zodat de Medische Raad daar-
over geen advies moet verlenen;

Dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de enkele omstandigheid dat het aan-
deel van ieder van de geneesheren in de kosten en de tekorten van het ziekenhuis
niet was bepaald in het ontwerp van algemene regeling, niet meebrengt dat dit
ontwerp onvolledig of niet definitief zou zijn;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat op 31 maart 1994 het
ontwerp van algemene regeling reeds door de Medische Raad positief geadvi-
seerd was, terwijl enkel niet essentiële punten nog moesten worden besproken,
en dat dit ontwerp deel uitmaakte van de individuele overeenkomst ondertekend
door eiser op 31 maart  1994, wettig beslist  dat de nieuwe financiële regeling
voortvloeiend uit het ontwerp van algemene regeling op eiser toepasselijk is;

Dat, nu uit het arrest blijkt dat de principes van de nieuwe kostenregeling vast-
gesteld werden in het door de Medische Raad goedgekeurde ontwerp van alge-
mene regeling en eiser dit  ontwerp aanvaard heeft  in de individuele overeen-
komst van 11 maart 1994, het arrest eveneens naar recht beslist dat, overeenkom-
stig artikel 140,§3, Ziekenhuiswet, het akkoord tussen de Medische Raad en de
beheerder voldoende was om het aandeel van iedere geneesheer te bepalen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat er een definitief akkoord was over het

principe forfaitair bij te dragen in de tekorten van de medisch-technische dien-
sten en over het principe dat voor de toekomst de medisch-technische diensten
selfsupporting moesten zijn en oordeelt dat "deze regeling van (eiser) geen onre-
delijke prestaties eist; dat het logisch is dat (eiser) voor een dienst, waarvoor hij
erelonen  ontvangt  en  waarvoor  wettelijk  geen  andere  vorm  van  financiering
voorhanden is, de financiële verantwoordelijkheid draagt (selfsupporting karakter
van eigen dienst)";

Overwegende dat artikel 11 Ziekenhuiswet bepaalt dat de algemene en uitein-
delijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit op het vlak van de or-
ganisatie en de werking, alsook op het financiële vlak, berust bij de beheerder;

Dat het loutere feit dat een ziekenhuisgeneesheer de financiële verantwoorde-
lijkheid voor zijn dienst dient te dragen, geen afbreuk doet aan de algemene en
uiteindelijke verantwoordelijkheid van de beheerder voor de ziekenhuisactiviteit;
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Dat bijgevolg de algemene regeling en de individuele overeenkomst tussen ei-
ser en verweerder, in zoverre zij impliceren dat eiser zelf de financiële verant-
woordelijkheid voor zijn dienst dient te dragen, niet strijdig zijn met artikel 11
Ziekenhuiswet;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs.
Gérard en Houtekier.

Nr. 215

3° KAMER - 8 april 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN -
VOORTDURENDE TEKORTKOMING - TIJDSTIP.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN -
VOORTDURENDE TEKORTKOMING - TERMIJN.

1º Als de feiten die de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten zouden rechtvaardigen
een tekortkoming  uitmaken die  blijft  voortduren,  is  de  bepaling van het  tijdstip  vanaf
wanneer  die  voortdurende  tekortkoming  onmiddellijk  en  definitief  elke  professionele
samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de partij die gebruik
wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht1. (Art. 35, eerste en tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º De werkgever die zijn werknemer ter kennis brengt dat de arbeidsovereenkomst zonder
verdere  verwittiging  op  een  bepaalde  datum  wegens  dringende  reden  zal  worden
beëindigd indien op die datum een voortdurende tekortkoming van de werknemer niet
beëindigd is, maar die werknemer bij het verstrijken van die datum zonder meer in dienst
houdt, beëindigt de arbeidsovereenkomst niet; in die omstandigheden kan de werkgever
nadien  de  werknemer  rechtsgeldig  ontslaan  op  grond  van  dezelfde  tekortkoming,  in
zoverre deze heeft voortgeduurd tot drie werkdagen of minder voor het ontslag. (Art. 35,
derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(I. T. B & B CONTROLS NV)

ARREST

(A.R. S.01.0159.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 februari 2001 gewezen

door het Arbeidshof te Brussel.

1 Cass., 19 jan. 1998, A.C., 1998, nr. 34; Cass., 27 nov. 1995, A.C., 1995, nr. 508.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 32, 3°, 35, 39, §1, 82, §3, 87 en 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffen-

de de arbeidsovereenkomsten (artikel 35 gewijzigd bij de wet van 18 juli 1985 en artikel
101 gewijzigd bij de wet van 17 juli 1985).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de vorderingen van eiser tot het horen

veroordelen van verweerster tot betaling van een verbrekingsvergoeding van 602.056 BEF
en van een uitwinningsvergoeding van 451.572 BEF ongegrond op de volgende gronden:
Na ontvangst van (de brief van eiser van 26 februari 1998) stuurt verweerster een aangete-
kend schrijven aan eiser op 27 februari 1998 en ontslaat zij eiser om volgende dringende
redenen: - het volgehouden niet overmaken van activiteits-rapporten, ondanks herhaalde-
lijke mondelinge en schriftelijke verzoeken (zie brief van 17 februari 1998); ... dat eiser
geen enkel nieuw stuk neerlegt ten bewijze van zijn bewering dat hij de activiteitsrappor-
ten voor de periode juli 1997 tot en met december 1997 aan verweerster heeft overge-
maakt. In beroepsbesluiten stelt hij dat hij de rapporten voor de periode juli 1997 tot okto-
ber 1997 (week 41) aan Smolders persoonlijk heeft afgegeven en dat hij de rapporten
week 42 tot week 52 (december 1997) bij aangetekend schrijven dd. 21 janauri 1998 heeft
verzonden. Eiser bezit geen enkel stuk ten bewijze van zijn beweerde persoonlijke afgifte
van de activiteitsrapporten juli-oktober 1997 (week 41) noch kopies van deze rapporten,
noch enig stuk ten bewijze van het feit dat hij de rapporten van week 42 tot 52/1997 aan-
getekend heeft verzonden aan verweerster op 21 januari 1998, daar waar hij op 21 januari
1998 nochtans persoonlijk op kantoor was. In het schrijven dd. 20 januari 1998 dat eiser
aangetekend verzond op 21 januari 1998 maakt eiser zelfs geen melding van de verzen-
ding van activiteitsrapporten; in deze brief spreekt eiser enkel over het verdwijnen van
dossiers in zijn bureau en over pesterijen; deze aangetekende zending kostte 184 BEF vol-
gens de in januari 1998 geldende posttarieven: aantekentaks 150 BEF + gewone zending
17 BEF + 17 BEF (max. 20 gram) (184 BEF) + 32 BEF (max. 50 gram) (216 BEF), betrof
dit aldus een zending van maximaal 20 gram, wat het arbeidshof moeilijk verenigbaar lijkt
met de door eiser beweerde inhoud zijnde: een begeleidend schrijven + onkostennota's van
week 42 tot 52/1997 + 11 activiteitsverslagen week 42 tot 52/1997. Gelet op het feit dat
eiser in zijn brief dd. 20 januari 1998 geen melding maakt van bijgevoegde activiteitsrap-
porten, terwijl de sfeer tussen partijen nochtans zeer gespannen was zoals blijkt uit hun
briefwisseling, op de prijs van het aangetekend schrijven van 21 januari 1998, op het feit
dat eiser geen kopies zegt te hebben gemaakt van betreffende rapporten, op het feit dat ei-
ser op 21 januari 1998 op kantoor aanwezig was en de rapporten tegen ontvangstbewijs
persoonlijk had kunnen overhandigen, op de geschreven verklaring van Van Rijsselberghe
die attesteert dat de aangetekende zending dd. 21 januari 1998 van eiser ontvangen door
en geopend op 22 januari 1998 door Smolders in zijn bijzijn, geen activiteitsverslagen be-
vatte, enkel onkostennota's. Mede gelet op het feit dat verweerster het getuigenbewijs aan-
biedt meent het (arbeidshof) met de eerste rechter dat naar voldoening van recht is bewe-
zen dat eiser zijn activiteitsverslagen week 42 tot 52/1997 niet aan verweerster overmaak-
te, ondanks herhaald en schriftelijk aandringen van deze laatste; dat de eerste rechter te-
recht oordeelt dat de niet-afgifte van activiteitsverslagen in hoofde van eiser een volge-
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houden tekortkoming is, die voortduurde zolang eiser niet tot afgifte overging zodat de
volgehouden fout nog bestond drie dagen voor het ontslag en zodat overeenkomstig ge-
vestigde rechtspraak en rechtsleer de werkgever zelf diende te beslissen vanaf welk ogen-
blik de toestand onaanvaardbaar ernstig wordt; dat de driedagen-termijn voor het ontslag
door verweerster werd geëerbiedigd, daar de volgehouden fout van eiser namelijk het niet
overmaken van zijn activiteitsrapporten nog steeds bestond drie dagen vóór het ontslag;
dat het vonnis a quo terecht besliste dat eiser terecht werd ontslagen om dringende reden
en eiser derhalve geen aanspraak heeft op verbrekingsvergoeding noch vergoeding we-
gens misbruik van ontslagrecht.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiser hield in zijn appèlconclusie uitdrukkelijk staande dat verweerster bij brief van 17

februari 1998 aan eiser nog een ultiem uitstel gaf tot donderdag 19 februari 1998. Ver-
weerster stelde in haar brief van 17 februari 1998 inderdaad: De firma geeft U een laatste
uitstel tot donderdag 19 februari 1998. Indien wij op die datum geen redelijk antwoord
krijgen op de door ons legitiem gestelde vragen, zullen wij hieruit afleiden dat elke verde-
re samenwerking door Uw houding wordt onmogelijk gemaakt en wordt Uw arbeidsover-
eenkomst zonder verdere verwittiging wegens dringende redenen beëindigd. Deze brief
werd door eiser neergelegd als stuk 15 uit zijn bundel. Eiser hield ook uitdrukkelijk staan-
de dat verweerster aldus zelf verklaard heeft dat de professionele samenwerking tussen
partijen onmogelijk werd gemaakt indien de rapporten niet op 19 februari 1998 bezorgd
werden zodat zij vanaf deze datum voldoende zekerheid had omtrent dit feit en zodat bij-
gevolg de termijn van drie werkdagen tot ontslag wegens dringende redenen vanaf deze
datum inging. Verweerster heeft aldus de termijn van drie werkdagen niet gerespecteerd
(zie de appèlconclusie van eiser, gedateerd op 22 september 1999, p. 7, zesde tot en met
achtste lid, p. 8, negende lid en p. 10, eerste lid). Het bestreden arrest heeft niet geant-
woord op deze conclusies, gesteund op de brief van verweerster van 17 februari 1998,
waarin deze zelf het tijdstip vanaf wanneer elke verdere samenwerking onmogelijk werd,
bepaald had op 19 februari 1998 (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, geeft aan elke partij het recht de overeenkomst om dringende reden te beëindigen.
Luidens het tweede lid van dat artikel, wordt onder dringende reden verstaan, de ernstige
tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Als het feit dat de beëindiging van de over-
eenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die blijft voortduren, is de bepaling van
het tijdstip vanaf wanneer die voortdurende tekortkoming elke professionele samenwer-
king onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de par-
tij die gebruik wenst te maken van het haar bij wet toegekende recht. Wanneer de werkge-
ver die de overeenkomst om dringende redenen wil beëindigen aan de werknemer laat we-
ten vanaf welk tijdstip diens voortdurende tekortkoming elke professionele samenwerking
onmiddellijk en definitief onmogelijk zal maken, begint de termijn van drie werkdagen
voor het ontslag om dringende redenen vanaf dat tijdstip. Verweerster liet in haar aangete-
kend schrijven van 17 februari 1998 aan eiser weten: De firma geeft U een laatste uitstel
tot donderdag 19 februari 1998. Indien wij op die datum geen redelijk antwoord krijgen
op de door ons legitiem gestelde vragen, zullen wij hieruit afleiden dat elke verdere sa-
menwerking door Uw houding wordt onmogelijk gemaakt en wordt Uw arbeidsovereen-
komst zonder verdere verwittiging wegens dringende redenen beëindigd (zie de appèlcon-
clusie van eiser, gedateerd op 22 september 1999, p. 7, achtste lid). Verweerster liet aldus
aan eiser weten dat zijn voortdurende tekortkoming vanaf 19 februari 1998 elke professio-
nele samenwerking onmiddellijk en definitief mogelijk maakte. Eiser werd pas bij aange-
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tekend schrijven van 27 februari 1998 omwille van die dringende reden ontslagen, dus na
het verstrijken van de termijn van drie werkdagen vanaf het tijdstip dat de voortdurende
tekortkoming door verweerster als dringende reden werd aangezien. Het bestreden arrest
heeft derhalve ten onrechte beslist dat de driedagen-termijn voor het ontslag door verweer-
ster geëerbiedigd werd (schending van de artikelen 32, 3°, 35, 39, §1, 82, §3, 87 en 101
van de wet van 3 juli 1978).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met de overweging dat de werkgever zelf dient te

beslissen vanaf welk ogenblik de toestand onaanvaardbaar ernstig wordt, eisers
daarmee strijdig verweer verwerpt en de conclusie beantwoordt;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 35, eerste lid, van de Arbeidsovereen-komstenwet,

aan elke partij het recht geeft de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen om
dringende redenen, maar hen daartoe niet verplicht;

Dat, luidens het tweede lid van dit artikel, onder dringende reden wordt ver-
staan, de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;

Dat, luidens het derde lid van dit artikel, het ontslag om dringende reden niet
meer zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn mag worden gege-
ven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen
bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

Dat, als de feiten die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zouden recht-
vaardigen een tekortkoming uitmaken die blijft voortduren, de bepaling van het
tijdstip vanaf wanneer die voortdurende tekortkoming onmiddellijk en definitief
elke professionele samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten is aan het oor-
deel van de partij die gebruik wenst te maken van het haar bij de wet toegekend
recht;

Overwegende dat de werkgever die zijn werknemer ter kennis brengt dat de ar-
beidsovereenkomst zonder verdere verwittiging op een bepaalde datum wegens
dringende reden zal worden beëindigd indien op die datum een voortdurende te-
kortkoming van de werknemer niet beëindigd is, maar die werknemer bij het ver-
strijken van die datum zonder meer in dienst houdt, de arbeidsovereenkomst niet
beëindigt; dat de voormelde wetsbepalingen in die omstandigheden de werkgever
niet beletten de werknemer nadien rechtsgeldig om dringende reden te ontslaan
op grond van dezelfde tekortkoming, in zoverre deze heeft voortgeduurd tot drie
werkdagen of minder voor het ontslag;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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8 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. Houtekier.

Nr. 216

2° KAMER - 9 april 2002

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET

RECHTSCOLLEGE - TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN.

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - ONDERZOEKSGERECHTEN -
TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE

BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE.

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - TERGEND

EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE

BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - BEVOEGDHEID.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE

BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - BEVOEGDHEID.

1º Niet nietig is het arrest dat is ondertekend door de drie raadsheren die, blijkens het
vorige proces-verbaal, de zitting over de zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt het
proces-verbaal  van  de  terechtzitting  waarop  het  arrest  is  uitgesproken  een  andere
zetelsamenstelling 1. (Artt. 779, 780, 1° en 782 Ger.W.)

1 Naar luid van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vonnis enkel worden gewezen door
het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond, een en
ander op straffe van nietigheid. Dit beginsel is ook van toepassing op beslissingen in strafzaken (R.
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1419). Soms kan het Hof
de naleving van het beginsel niet nagaan wegens een tegenstrijdigheid in de vermeldingen over de
samenstelling  van  de  zetel  in  het  arrest  en  in  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  of  in
verschillende processen-verbaal. De sanctie is dan, volgens vaste rechtspraak, de nietigheid van de
bestreden beslissing (R. DECLERCQ, o.c., nr. 1420 en de daar aangehaalde rechtspraak van het Hof; R.
VERSTRAETEN,  Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr. 1651 en de daar aangehaalde
rechtspraak van het Hof. Voorts de conclusie van adv.-gen. DE SWAEF onder Cass. 4 dec. 2001, A.R.
nr. P.00.0570.N). Dit is zo omdat de samenstelling van de zetel zowel in het process-verbaal van de
terechtzitting als in de beslissing moet worden vastgesteld. Een beroep op de "variabele functionele
hiërarchie"  tussen  die  akten  is  niet  mogelijk,  zodat  men  de  vermeldingen  uit  één  ervan  niet  als
subsidiair  kan afdoen.  Tegenstrijdige  vermeldingen  zouden elkaar  wederzijds  opheffen,  zodat  de
samenstelling  van de  zetel  niet  kan  worden nagegaan (hierover  R.  DECLERCQ,  "Oude recepten  en
nieuw recht. Drie jaar cassatierechtspraak over strafrechtspleging", in Liber amicorum MARC CHATEL,
Antwerpen,  Kluwer,  1991,  55,  79;  J.  LAENENS,  "Tegenstrijdigheden  tussen  het  vonnis,  de
zittingsbladen en het proces-verbaal van de zitting in de burgerlijke rechtspleging", R.W. 1977-78,
2505, nr. 7).
Er is maar nietigheid wanneer het Hof, door de tegenstrijdige vermeldingen, de naleving van artikel
779 van het  Gerechtelijk  Wetboek niet  kan toetsen.  Omgekeerd  zou  er  dus  geen nietigheid zijn
wanneer het Hof de mogelijkheid daartoe wel heeft, aan de hand van de - andere - stukken waarop het
acht  vermag  te  slaan.  De  tegenstrijdige  vermeldingen  kunnen  in  dat  geval  worden  afgedaan  als
materiële  vergissingen of  verschrijvingen.  Dat  is  bijvoorbeeld zo wanneer uit  overeenstemmende
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2º, 3° en 4° Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerechten  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  de  vordering  van  de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij2. (Artt. 159, 191 en 212 Sv.)

(D. T. V.D.V.)

ARREST

(A.R. P.00.1423.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt

gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
– Artikelen 2 en 779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in de bestreden beslissing het hoger beroep ongegrond, dien-

volgens bevestigen zij de beroepen beschikking van de raadkamer volgens welke "er geen

vermeldingen in de beslissing en in de processen-verbaal van de terechtzittingen waarop de zaak is
behandeld,  blijkt  dat  in  het  proces-verbaal  van  de terechtzitting  waarop  uitspraak  is  gedaan,  ten
onrechte sprake is van een alleenzetelende rechter (Cass., 7 juni 1995, A.R., P.95.0164.F, nr. 279),
wanneer  de  naam van  een  rechter  per  vergissing  tweemaal  is  vermeld  terwijl  de  derde  rechter
daardoor niet werd vermeld (Cass. 2 sept. 1986, A.R. 329, nr. 3) of wanneer de tegenstrijdigheid is
ontstaan door niet goedgekeurde doorhalingen (Bijvoorbeeld Cass. 26 sept. 1995, A.R. P.94.1489.N,
nr. 401).
Dezelfde  redeneerwijze  is  ook  mogelijk  wanneer  er  geen  sprake  is  van  een  klaarblijkelijke
verschrijving of vergissing, maar wanneer in het proces-verbaal van de terechtzitting van de uitspraak
en het vonnis zelf zonder meer een andere samenstelling van de zetel wordt vermeld. Artikel 782 van
het Gerechtelijk Wetboek vormt dan de grondslag voor de redenering. Het vonnis wordt ondertekend
door de rechters die het hebben uitgesproken.
Als de rechters die de beslissing hebben ondertekend, overeenstemmen met degenen die blijkens de
processen-verbaal van de terechtzittingen de behandeling van de zaak hebben bijgewoond, kan het
Hof  de naleving van artikel  779  van  het  Gerechtelijk  Wetboek vaststellen,  zelfs  al  vermeldt  het
proces-verbaal van de terechtzitting van de uitspraak een andere samenstelling, Die vermelding is dan
een vergissing. Deze oplossing is verregaand (zie ook in die zin conclusie adv.-gen. DE SWAEF onder
Cass., 4 dec. 2001, gecit. In die zaak rees eenzelfde probleem als ten deze, maar werd gecasseerd op
een ander onderdeel). De tegenstrijdige vermeldingen van de samenstelling van de zetel in het proces-
verbaal van de terechtzitting en de beslissing (art. 780, 1°, Ger.W.) zouden elkaar immers wederzijds
moeten opheffen. Toch kiest het Hof hier niet voor een functionele hiërarchie van het vonnis ten
opzichte van het proces-verbaal. Het is niet de vermelding van de samenstelling van de zetel in de
beslissing, maar de ondertekening ervan door met naam genoemde rechters, die hier aan de basis ligt
van de controle van de naleving van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
J.d.J.
2 Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0542.N.
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reden is tot vervolging" en veroordelen zij eiseres bovendien tot het betalen van een scha-
devergoeding van 30.000 frank aan de inverdenkinggestelde, J. V. d. V.. 

Grieven
Een rechterlijke beslissing moet op straffe van nietigheid worden uitgesproken door het

voorgeschreven aantal rechters, die alle terechtzittingen over de zaak moeten hebben bij-
gewoond.

De zaak werd te dezen op de terechtzitting van 25 mei 2000, blijkens het proces-ver-
baal van die terechtzitting, behandeld door raadsheren W., V. d. S. en D. P. Dezen werden
in de bestreden beslissing van 21 september 2000 ook vermeld als raadsheren die het ar-
rest wezen.

In het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 september 2000 werd evenwel ver-
meld dat de bestreden beslissing werd gewezen door raadsheren W., V. d. S. en J.

Uw Hof is door de tegenstrijdige vermeldingen nopens de samenstelling van de zetel in
het afschrift van de bestreden beslissing, enerzijds, en in het proces-verbaal van de te-
rechtzitting waarop deze beslissing werd gewezen, anderzijds, niet in staat om na te gaan
of het bestreden vonnis wel werd gewezen door de rechters die de zaak hebben behandeld,
en de bestreden beslissing dienvolgens nietig is.

Dat niet blijkt dat de op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen te dezen
werden nageleefd (schending van de artikelen 2 en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
– Artikelen 135, 136, 136bis, 218, 221, 228, 229, 235 en 235bis Wetboek van Strafvor-

dering, zoals vervangen en gewijzigd door de artikelen 30, 31 en 32 van de wet van 12
maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingson-
derzoek en het gerechtelijk onderzoek;

– Artikel 4 van de wet van 14 januari 1999 houdende wijziging van de artikelen 35 en
47bis Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbe-
tering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het ge-
rechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitle-
vering.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters veroordelen in de bestreden beslissing eiseres in haar hoedanigheid

van burgerlijke partij tot  het betalen van een schadevergoeding van 30.000 frank, ver-
meerderd met de gerechtelijke intrest, aan de inverdenkinggestelde, J. V. d. V., op grond
van de volgende overwegingen:

"[...] dat de burgerlijke partij, na inzage en afweging van de door het onderzoek aan het
licht gebrachte elementen, er niet onwetend kon van zijn dat zij geen gegronde redenen
kan laten gelden die tot een andere beoordeling dan deze van de eerste rechter konden lei-
den;

Dat een gelijkaardige klacht, wegens poging tot afpersing, laster, eerroof en belediging
reeds aanleiding heeft  gegeven tot  een buitenvervolgingstelling bij  arrest  van 13 april
1995 van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel;

Dat anderzijds ingevolge het aanwenden van het rechtsmiddel het burgerlijk geschil
tussen partijen, hangende voor het Arbeidshof te Brussel, is opgeschort; 

Dat in deze omstandigheden het tergend en roekeloos karakter van het hoger beroep be-
wezen is en er aanleiding is tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade die ex
aequo et bono, en alle omstandigheden in acht genomen, wordt vastgesteld op een bedrag
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van 30.000 frank" (tweede helft van pagina 3 van het bestreden arrest)".
Grieven
De kamer van inbeschuldigingstelling die naar aanleiding van het regelen van de rechts-

pleging, oordeelt dat de inverdenkinggestelde buiten vervolging moet worden gesteld, is
niet bevoegd om te oordelen over een door deze inverdenkinggestelde tegen de burgerlijke
partij  ingestelde vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep.

Het toekennen van een dergelijke schadevergoeding kan evenmin worden verantwoord
overeenkomstig artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering,  zoals van toepassing
vóór deze bepaling werd gewijzigd bij artikel 31 van de wet van 12 maart 1998, daar de
wettelijke bepaling omtrent die schadevergoeding werd opgeheven bij het voormelde arti-
kel 31, dat op 2 oktober 1998 in werking trad krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit
van 21 september 1998 houdende inwerkingtreding van de wet van 12 maart 1998 tot ver-
betering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het ge-
rechtelijk onderzoek.

De kamer van inbeschuldigingstelling overschrijdt  derhalve zijn  [haar]  bevoegdheid
door eiseres in het bestreden arrest te veroordelen tot het betalen van een schadevergoe-
ding van 30.000 frank wegens tergend en roekeloos hoger beroep aan de burgerlijke partij.

De appèlrechters,  door eiseres te veroordelen tot  het  betalen van schadevergoeding,
overschrijden hun wettelijke bevoegdheid (schending van de in de aanhef van het middel
aangehaalde artikelen 135, 136, 136bis, 218, 221, 228, 229, 235 en 235bis van het Wet-
boek van Strafvordering).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 782 van het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  het

vonnis wordt ondertekend door de rechters die het hebben uitgesproken;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van

beroep van 22 juni 2000 blijkt dat de zaak dan is behandeld voor de zetel samen-
gesteld  uit  de  voorzitter  Winderickx  en  de  raadsheren  Van  der  Steen  en  De
Preester en voor uitspraak is gesteld op 14 september 2000; dat de zaak op die te-
rechtzitting wegens een andere samenstelling van de zetel is gesteld op 21 sep-
tember 2000;

Overwegende dat het bestreden arrest zegt dat het is uitgesproken te Brussel op
21 september 2000 en dat het is ondertekend door de voorzitter W. en de raads-
heren V. d. S. en D. P.;

Dat aldus geen twijfel bestaat nopens de omstandigheid dat deze rechters dit
arrest hebben gewezen en uitgesproken;

Overwegende dat de vermelding van een andere zetelsamenstelling in het pro-
ces-verbaal van de terechtzitting van 21 september 2000 hieraan niet afdoet;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, krachtens de artikelen 159, 191 en

212 Wetboek van Strafvordering, bevoegd zijn om kennis te nemen van de vor-
dering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij;
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Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten;

9 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal –  Advocaat:  mr.
Bützler.

Nr. 217

2° KAMER - 9 april 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - AANKOOP OF VERKOOP VAN MET RECHTEN
OF ACCIJNZEN BELASTE GOEDEREN - BEWIJS VAN FRAUDE.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - AANKOOP EN VERKOOP

VAN MET RECHTEN OF ACCIJNZEN BELASTE GOEDEREN - FRAUDE DER RECHTEN.

1º en 2° Wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken,
de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten
die niet overeenstemmen wat betreft de aankoop en de verkoop van met rechten of met
accijnzen belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden
toegekend,  gelden  die  stukken  tot  bewijs  van  een  fraude  der  rechten,  zolang  het
tegendeel niet is bewezen.  (Art. 205 A.W.D.A., zoals gewijzigd bij art. 41 Wet 27 dec.
1993)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT EN DE VOS TRADING NV)

ARREST

(A.R. P.00.1537.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers G. V. en nv Brugse Brandstoffen Opslag stellen in een memorie een

middel voor.
De eiser Belgische Staat stelt in een memorie twee middelen voor. Die midde-

len zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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artikelen 205 en 272 van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, gecoördineerd
bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, [verder AWDA genoemd].

Aangevochten beslissing
Na een gedetailleerde bespreking van de bevindingen opgenomen in de processen-ver-

baal van de onderzoekende ambtenaren, omschrijft het arrest de ten laste gelegde feiten,
verklaart het een frauduleuze onttrekking aan de accijnsrechten van een hoeveelheid van
80.000 liter gasolie bewezen (betichting A) benevens het niet-naleven van de wettelijke
vormvoorwaarden en procedures inzake de uitbating van een belastingentrepot (betichting
B) en het voorleggen van valse, misleidende of onjuiste facturen en documenten (betich-
ting C), maar oordeelt dat de betichting betreffende verdere frauduleuze verrichtingen niet
bewezen is. Het arrest motiveert dit meer bepaald nader met betrekking tot een "circuit In-
terfuel", een "circuit Vaes" en een "circuit Axol" (arrest, blz. 25 tot 27).

Grieven
Wat betreft het "circuit Vaes", stellen de onderzoekende ambtenaren in het proces-ver-

baal van 2 oktober 1995, na het relaas van de door V. afgelegde bekentenis betreffende
een fraude van 80.000 liter, vast:

"Tevens werd uit een boekhoudkundig onderzoek duidelijk dat volgende partijen even-
eens op dezelfde wijze werden onttrokken en dat zij valselijk als huisbrandolie door de
Firma V. aan de B.V.B.A. Vaes Brandstoffen te Hasselt werden gefactureerd:

70.004 liter met factuur 95/0318 van 27/3/1995
36.000 liter met factuur 95/0320 van 28/3/1995
74.995 liter met factuur 95/0326 van 29/3/1995
40.000 liter met factuur 95/0334 van 31/3/1995
35.050 liter met factuur 95.0334 van 31/3/1995
Bij de firma Vaes Brandstoffen te Hasselt werd door bekeurders een fictief factuurcir-

cuit ontdekt.
Dezelfde partijen (zie de hiervoor besproken facturen) werden door Vaes Brandstoffen

als diesel doorgefactureerd aan de firma Houtmeyers te Geel die ze op haar beurt als die-
selgasolie doorfactureerde aan de uiteindelijke verbruikers/klanten: M., Belgomilk (Indi-
ka), Olympia (Indika), Nadibic (Indika), D. en Atu Transport.

De firma Vaes Brandstoffen ontvangt op factuur de besproken partijen dubbel: éénmaal
als huisbrandolie van G. V., éénmaal als dieselgasolie van de firma Syntex Trading. De
firma Vaes Brandstoffen factureert dezelfde besproken partijen ook dubbel: éénmaal als
huisbrandolie  aan de firma East  Side Trading, éénmaal  als  dieselgasolie aan de  firma
Houtmeyers. De facturaties met Syntex Trading en East Side Trading zijn fictief en be-
doeld om de fraude te camoufleren. Dit vormt echter het onderwerp van een ander proces-
verbaal.

De goederen werden rechtstreeks aan de uiteindelijke klanten geleverd als dieselgasolie.
Derhalve zijn ze ook als dieselgasolie uit het belastingentrepot uitgeslagen, doch aange-
zien zij door G. V. als huisbrandolie werden gefactureerd, zijn zij aan de debitering van de
accijnzen onttrokken".

In het arrest wordt daaromtrent overwogen: "Eventuele onregelmatigheden bij de faktu-
ratie met East Side Trading en Syntex Trading alsmede andere onregelmatigheden bij de
oprichting en werking van deze vennootschappen (...) levert in rechte niet met vereiste ze-
kerheid het bewijs op dat er uit het belastingentrepot te Brugge hoeveelheden olie werden
onttrokken aan accijnsrechten (...)" (arrest, blz. 25, onderaan), waarna de appèlrechters be-
sluiten " dat al deze verklaringen, getoetst aan de omschrijving van de feiten zoals in de
dagvaardingen aangehouden (...) niets dan twijfel overlaten (blz. 26, boven).
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Wat betreft het"circuit Axol", de onderzoekende ambtenaren de goederenstroom en de
factuurstroom als volgt omschrijven: 

"-de goederenstroom: 
De frauduleus onttrokken diesel-gasolie wordt door V. (met een factuur voor rode gas-

olie) verkocht aan Axol.
Axol verkoopt deze diesel-gasolie met factuur aan haar klanten, zijnde hoofdzakelijk

transportfirma's en tankstations.
de factuurstroom: 
De fictieve rode gasolie die Axol aankoopt van B.B.O. wordt door Axol weggefactu-

reerd naar de spookfirma's Bimmer en Belpo. De verkoop van diesel-gasolie van Axol
naar haar klanten wordt afgedekt door fictieve aankoopfacturen voor diesel van dezelfde
reeds voorheen genoemde spookfirma's Belpo en NV Bimmer. Als gevolg van deze ge-
manipuleerde facturaties is de goederenbalans van de firma Axol stemmend en lijken de
verkoopfacturen van V. voor rode gasolie voor eventuele ambtelijke contrôle 'normaal'".

Waaromtrent nogmaals in het arrest wordt overwogen " dat een onregelmatige factura-
tie in rechte niet automatisch het bewijs oplevert van de betichtingen zoals in de dagvaar-
dingen weerhouden en omschreven " (blz. 26, onderaan).

Nochtans hebben de materiële vaststellingen van de bekeurders bewijskracht tot bewijs
van het tegendeel.

In artikel 205 van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen wordt voorgeschre-
ven: "Wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken,
de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die
niet overeenstemmen wat betreft de aan- en verkoop van met invoerrecht of met accijns
belaste goederen, kunnen die boeken, geschriften en documenten worden ingeroepen als
bewijs van de vaststelling van een fraude der rechten zolang het tegendeel niet bewezen
is".

Uit deze tekst is af te leiden dat uit de onregelmatigheden vastgesteld in de geschriften
van de verweerders een vermoeden van frauduleuze verrichtingen af te leiden was, waar-
tegen het aan de verweerders behoorde het tegenbewijs te leveren.

Hieruit volgt dat het arrest, dat het door artikel 205 A.W.D.A. ingevoerd vermoeden
voorbijziet ten opzichte van de door de bekeurders vastgestelde onregelmatigheden, de
wettelijke  bewijskracht  van  het  proces-verbaal  miskent  (schending  van  artikel  272
A.W.D.A.) en de bewijslast van de uit deze onregelmatigheden afgeleide frauduleuze ver-
richtingen ten onrechte op de administratie legt (schending van artikel 205 A.W.D.A.).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 15 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de structuur en

de accijnstarieven van minerale olie;
artikel 12 van het koninklijk besluit van 20 november 1963 tot coördinatievan de wets-

bepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie.
Aangevochten beslissing
De in de dagvaarding geformuleerde vordering met betrekking tot de verbeurdverkla-

ring van de voorwerpen van het misdrijf, vorderde om de beklaagden te veroordelen: 
"Tot de verbeurdverklaring van de toestellen of gereedschap waarmede het bedrog ge-

pleegd is, alsmede van de stoffen welke tot het vervaardigen hebben gediend of daartoe
bestemd waren en voorts nog van de vervaardigde produkten in de volgende gevallen: 

1. wanneer producten welke onder toepassing vallen van de artikelen 1 en 2 van de
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wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie gecoördineerd op 20 no-
vember 1963 vervaardigd worden zonder voorafgaande aangifte of onttrokken worden aan
de debitering welke voorgeschreven is om de heffing van het recht te verzekeren.

2. wanneer het bedrog gepleegd wordt hetzij in een geheime fabriek, hetzij in een regel-
matig gevestigde fabriek, doch elders dan in de aangegeven lokalen.

De goederen welke te dien gevolge in aanmerking komen voor de verbeurdverklaring
zijn: 

- de gasolie diesel voorhanden in tank 10-13 en de tankwagen merk MAN met nummer-
plaat AYLO21 en de oplegger met nummerplaat UBK 106 zijnde in totaal 4.558.672liter;

- het furfurolinjectie apparaat met elektronisch toebehoren;
- de laaddarm 9;
- de tankwagen bestaande uit de trekker, merk MAN met nummerplaat AYL021 en de

oplegger met nummerplaat UBK 106;
de beide tanks zijnde
tank 10 met capaciteit van 3.045.000 liter;
tank 13 met capaciteit van 3.032.000 liter".
Hierop doet het arrest enkel uitspraak door bevestiging op dit punt van het vonnis van

de rechtbank van eerste aanleg van 3 maart 1997.
Dit vonnis spreekt betreffende deze vordering enkel de veroordeling uit:
"tot de verbeurdverklaring van:
- het furfurolinjectieapparaat met elektronische toebehoren;
- de laaddarm 9;
- de tankwagen bestaande uit trekker, merk MAN met nummerplaat AYLO21 en de op-

legger met nummerplaat UBK 106 ".
De eerste rechter overweegt in hetzelfde vonnis: 
"Hoewel de verbeurdverklaring in rem dient te gebeuren, met andere woorden ongeacht

wiens eigendom het betreft en zelfs indien de eigenaars-derden zelf volledig ter goeder
trouw zijn, is de rechtbank van oordeel dat de vrijwillig tussenkomende partijen zich te-
recht beroepen op overmacht, nu zij, op het ogenblik dat zij hun goederen bij verdachte
onderbrachten, geenszins konden bevroeden dat verdachte zich zou schuldig maken aan
het hem ten laste gelegde misdrijf ".

De uitspraak over deze discussie is ten slotte opgenomen in de beschikking waarbij de
rechtbank "het meer gevorderde (afwijst) als ongegrond".

Het aangevochten arrest dat uitspraak doet over het beroep tegen vorenvermeld vonnis
oordeelt dat het onttrekken van 80.000 liter gasolie welke zich onder de schorsingsrege-
ling bevonden in het belastingentrepot aan de heffing van de accijns en de bijzondere ac-
cijns, bewezen is.

Grieven
De verbeurdverklaring, zoals in het vonnis van 3 maart 1997 is vermeld, dient in rem

uitgesproken te worden ook al behoren de betrokken goederen toe aan een te goeder trouw
zijnde derde persoon (Cass. 7 mei 1945, Pas. 1945, I, 159).

De omstandigheid dat de derde-eigenaar van de goederen niet heeft deelgenomen aan
de fraude of dat hij werd misleid, is niet voldoende om in zijnen hoofde overmacht aan te
merken (Cass. 22 september 1947, Pas. 1947, I, 368).

Artikel 12 van het koninklijk besluit van 20 november 1963 schrijft voor dat, afgezien
van de in vorige bepalingen vernoemde straffen, "steeds verbeurdverklaring (wordt) uitge-
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sproken van toestellen of gereedschap waarmede het bedrog gepleegd is, alsmede van de
stoffen welke tot het vervaardigen gediend te hebben of daartoe bestemd waren en voorts
nog van de vervaardigde produkten (...)".

De wet legt aldus de verbeurdverklaring op van goederen die voor het bedrog bestemd
zijn en de gefraudeerde goederen, en dit ongeacht het feit dat deze goederen eigendom
zouden zijn van derden te goeder trouw.

Uit de in het arrest vastgestelde feiten blijkt dat (1) de gasolie voorhanden in tank 10-13
en in de tankwagen, zijnde in totaal 4.558.672 liter, voor de terzake beteugelde fraude be-
stemd was,  en  dat  (2)  voor  bewezen wordt  geoordeeld  dat  80.000 liter  minerale  olie
(waarvan 10.000 liter daadwerkelijk werd in beslag genomen en 70.000 liter reeds was
geleverd aan de bestemmelingen) daadwerkelijk werd gefraudeerd, en dat (3) de beide
tanks voor het plegen van het bedrog hebben gediend.

Hieruit volgt dat het arrest de wetsbepalingen schendt die de verbeurdverklaring voor-
schrijven van de gefraudeerde en voor de fraude bestemde goederen (schending van arti-
kel 16, K.B. 29 december 1992 en artikel 12, K.B. 20 november 1963).

IV. Feiten
De Belgische Staat heeft met twee afzonderlijke dagvaardingen de verweer-

ders G. V., de eenmanszaak G. V. en de nv Brugse Brandstoffen Opslag gedag-
vaard voor de correctionele rechtbank.

G. V. werd in de beide zaken gedagvaard voor drie gelijkaardige accijnsmis-
drijven, nl.

A: onttrekken van (I) 336.049 en (II) 11.506.698 liter gasolie;
B: niet-naleving van de wettelijke voorwaarden inzake belastingentrepot;
C: voorleggen van valse, misleidende of onjuiste facturen.
De eenmanszaak G. V. en de nv Brugse Brandstoffen Opslag werden gedag-

vaard als civielrechtelijk aansprakelijken voor G. V..
Het arrest veroordeelt G. V. tot straf voor de vermengde telastleggingen A, B,

en C, met dien verstande dat de telastleggingen A slechts bewezen worden ver-
klaard voor 80.000 liter gasolie.

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat, ingaande op de tussenkomst van
de nv De Vos Trading, geen verbeurdverklaring in rem uitspreekt maar de vrijga-
ve beveelt van de gasolie in de tanks 10 en 13, die eigendom zijn van de nv De
Vos Trading.

Het arrest veroordeelt de eenmanszaak G. V. en de nv Brugse Brandstoffen
Opslag als civielrechtelijke aansprakelijk voor G. V..

V. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van Belgische Staat
(...)
2. Onderzoek van de middelen
2.1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 205 AWDA, zoals gewijzigd bij artikel 41

van de wet 27 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, de han-
delsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar,
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wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat die stukken gege-
vens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aankoop en de verkoop
van met rechten of met accijns belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of
bij uitvoer kunnen worden toegekend, gelden tot bewijs van een fraude der rech-
ten zolang het tegendeel niet is bewezen;

Overwegende dat het arrest de feiten van het ontrekken van 336.049 liter en
van 11.506.698 liter gasolie welke zich onder een schorsingsregeling aan de hef-
fing van accijns en bijzondere accijns bevonden, slechts tot beloop van 80.000 li-
ter bewezen verklaart omdat onregelmatigheden bij de in het geding zijnde factu-
ratie niet automatisch de erop betrekking hebbende telastlegging bewijst;

Dat het arrest aldus de bijzondere regeling van de bewijslevering van het ver-
melde artikel 205 AWDA schendt; 

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit:
- de telastlegging A in de beide zaken slechts bewezen verklaart tot beloop van

80.000 liter gasolie;
- G. V. straf oplegt; 
- de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de eensmanszaak G. V. en de nv

Brugse Brandstoffen Opslag beperkt tot de bewezen verklaarde 80.000 liter gas-
olie, en hen uit hoofde van die civielrechtelijke aansprakelijkheid veroordeelt;

- uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de Belgische Staat in een vierde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep;
Veroordeelt G. V., de eenmanszaak V. G. en de nv Brugse Brandstoffen in de

drie vierde van de kosten van het cassatieberoep van de Belgische Staat en in de
kosten van hun eigen cassatieberoep;

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

9 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaten:  mrs.
L. Gheysens, Kortrijk, Bützler en Claeys Boúúaert.

Nr. 218

2° KAMER - 9 april 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - DATUM VAN
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INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ROL - VERWITTIGING VAN DE EISER.

Geen wettelijke bepaling schrijft  voor en geen algemeen rechtsbeginsel  vereist  dat  een
eiser in cassatie wordt verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de
rol,  het  ontbreken  van  een  dergelijk  verwittigingsvereiste  miskent  eisers'  recht  van
verdediging  niet,  daar  hij  op  de  hoogte  is  van  het  cassatieberoep  dat  hijzelf  heeft
ingesteld en hij dus weet dat op een bepaald ogenblik een vervaltermijn begint te lopen. 

(O. T. B.)

ARREST

(A.R. P.02.0055.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof 
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie vier middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende  dat  geen  wettelijke  bepaling  voorschrijft  en  geen  algemeen

rechtsbeginsel vereist dat een eiser in cassatie wordt verwittigd van de datum van
de inschrijving van zijn zaak op de rol;

Overwegende dat het ontbreken van een dergelijk verwittigvereiste eisers recht
van verdediging niet miskent daar hij op de hoogte is van het cassatieberoep dat
hijzelf heeft ingesteld en hij dus weet dat op een bepaald ogenblik een vervalter-
mijn begint te lopen;

Overwegende dat eiser op 31 december 2001 cassatieberoep instelde, dat op
11 januari 2002 in de algemene rol van het Hof werd ingeschreven;

Overwegende dat eiser op 29 maart 2002 een memorie ter griffie van het Hof
heeft neergelegd, dit is buiten de termijn van artikel 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering;

Dat het Hof geen acht slaat op die memorie;
B. Amtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening
Veroordeelt eiser in de kosten.
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9 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Y. Nelissen-Grade, Leuven.

Nr. 219

2° KAMER - 10 april 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING -
GRIEVEN T.A.V. HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR

FEITENRECHTER - TOETSING VAN FEITELIJKE GEGEVENS - ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR

FEITENRECHTER.

4º SAMENHANG - STRAFZAKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE

FEITENRECHTER - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

5º ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING HOUDENDE BEVEL TOT
MEDEDELING - VERVOLGINGEN - UITWERKING - VERSCHILLENDE ZAKEN - SAMENHANG -
GEVOLG.

6º SAMENHANG - STRAFZAKEN - BESCHIKKING HOUDENDE BEVEL TOT MEDEDELING -
VERVOLGINGEN - UITWERKING - VERSCHILLENDE ZAKEN - GEVOLG.

7º SAMENHANG - STRAFZAKEN - BEGRIP - MEERDERE VOORONDERZOEKEN.

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING - TOEPASSING.

9º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - EERLIJK PROCES -
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSING.

1º Het middel dat grieven aanvoert tegen het O.M., is vreemd aan de bestreden beslissing
en derhalve niet ontvankelijk1. 

2º Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet
ontvankelijk,  evenmin  als  het  middel  dat,  voor  het  onderzoek  ervan,  een  onderzoek
vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is2. 

3º en 4° Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling in feite,
door de bodemrechter, van de noodzaak om de zaken, voor een goede rechtsbedeling, te
voegen teneinde ze samen aan dezelfde rechter voor te leggen3. (Artt. 226 en 227 Sv.)

5º en 6° Een door een onderzoeksrechter  gewezen beschikking houdende het bevel tot
mededeling maakt geen einde aan de vervolgingen; vervolgingen die tegen eenzelfde
verdachte  in  verschillende zaken  worden ingesteld,  verliezen  bijgevolg  hun gelijktijdig

1 Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1333.F, nr. 553.
2 Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
3 Zie Cass, 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354, met concl. proc.-gen. J. du Jardin.
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karakter niet omdat bepaalde vervolgingen betrekking hebben op de rechtsplegingen die
de onderzoeksrechter,  met het oog op het afsluiten van het onderzoek, aan het O.M.
heeft meegedeeld. (Artt. 61, eerste lid, 127, eerste lid, 226 en 227 Sv.)

7º Feiten die reeds het voorwerp van verschillende vooronderzoeken hebben uitgemaakt,
kunnen samenhangend zijn. (Artt. 226 en 227, Sv.)

8º en 9° De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging
zijn, in de regel, niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. en van art.
14 I.V.B.P.R., tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig
in  het  gedrang  dreigt  te  brengen4.  (Art.  6,  Verdrag  Rechten  van  de  Mens;
Art. 14 I.V.B.P.R.)

(L. T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TE HOEI)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0058.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt zes middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel in zijn geheel: 
Overwegende dat het middel, in zoverre het grieven aanvoert tegen het open-

baar ministerie, vreemd is aan het bestreden arrest en bijgevolg niet ontvankelijk
is;

Overwegende dat het eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre het kritiek uit-
oefent op de onaantastbare beoordeling, door de appèlrechters, van de noodzaak
om de zaken, met het oog op een goede rechtsbedeling, te voegen teneinde ze sa-
men aan dezelfde bodemrechter voor te leggen, en in zoverre het voor het onder-
zoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet
bevoegd is;

(...);
Overwegende dat een beschikking houdende het bevel tot mededeling geen

einde maakt aan de vervolgingen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het daarentegen betoogt dat de vervol-

gingen die tegen eenzelfde inverdenkinggestelde in verschillende zaken worden
ingesteld, hun gelijktijdig karakter niet verliezen omdat sommige ervan betrek-
king hebben op rechtsplegingen die de onderzoeksrechter, met het oog op het af-

4 Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.
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sluiten van het onderzoek, aan het openbaar ministerie heeft meegedeeld, faalt
naar recht;

Dat het eveneens faalt naar recht, in zoverre het uitgaat van de overweging dat
alleen de feiten die het voorwerp hebben uitgemaakt van eenzelfde voorberei-
dend onderzoek, samenhangend kunnen zijn;

Overwegende dat de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de rechts-
pleging in de regel niet onderworpen zijn aan de voorschriften van de artikelen 6
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, aangezien ze geen uitspraak horen te doen over de gegrondheid van een
strafrechtelijke beschuldiging; dat dit wel het geval zou zijn, als de door die be-
palingen gestelde eisen niet waren nageleefd vóór het aanhangig maken van de
zaak bij de bodemrechter, en het eerlijk karakter van het proces aldus ernstig in
het gedrang was gebracht;

Overwegende dat het arrest, met aanneming van de redenen van de vordering
van het openbaar ministerie, beslist dat "de voeging van de zaken door de raadka-
mer geen enkele onregelmatigheid oplevert; dat er immers wel degelijk sprake is
van gelijktijdigheid van de vervolgingen ten aanzien van eenzelfde inverdenking-
gestelde, en dat de noodzaak van een goede rechtsbedeling kennelijk de voeging
vereist; dat die voeging het recht van verdediging geenszins miskent, aangezien
[eiser] van alle gevoegde dossiers heeft kunnen kennisnemen; dat, daarenboven,
de voeging de bodemrechter geenszins bindt", en, op eigen gronden, "dat de voe-
ging van de zaken, zoals zij door de raadkamer is bevolen, te dezen door geen
enkele  onregelmatigheid  is  aangetast  en  op  alle  punten  overeenstemt  met  de
voorschriften van de artikelen 226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering;
dat de bodemrechter het bestaan van de samenhang nog steeds kan beoordelen";

Dat, aldus, de appèlrechters noch de in het middel bedoelde wetsbepalingen
hebben geschonden noch eisers recht van verdediging, en meer bepaald zijn recht
op een eerlijk proces, hebben miskend;

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Fischer –  Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten:  mrs. Bernard en Ponthir, Hoei.

Nr. 220

2° KAMER - 10 april 2002
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1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN - KENNISGEVING -
STAAT VAN AANHOUDING - BEGRIP.

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - VREEMDELINGEN -
ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN - KENNISGEVING - STAAT VAN AANHOUDING - BEGRIP.

3º VREEMDELINGEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING - ARREST

VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - KENNISGEVING - DIRECTEUR VAN DE

STRAFINRICHTING - NIEUWE TITEL VAN HECHTENIS - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - KENNISGEVING

- VERPLICHTING - GEVOLG.

4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - VREEMDELINGEN -
VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING - ARREST VAN DE KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - KENNISGEVING - DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING - NIEUWE TITEL

VAN HECHTENIS - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - KENNISGEVING - VERPLICHTING - GEVOLG.

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
VREEMDELINGEN - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - KENNISGEVING -
DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING - NIEUWE TITEL VAN HECHTENIS - ADMINISTRATIEVE

BESLISSING - KENNISGEVING - VERPLICHTING - GEVOLG.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE

AANHOUDING OF HECHTENIS - TOEPASSING.

7º VREEMDELINGEN - BESTUURLIJKE AANHOUDING OF HECHTENIS -
RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN

- TOEPASSING.

8º VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING -
ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 149 GW. (1994) - TOEPASSING.

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN

VRIJHEIDSBEROVING - ARTIKEL 149 GW. (1994) - TOEPASSING.

10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN -
VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ARTIKEL 149 GW. (1994) -
TOEPASSING.

1º  en  2°  De  directeur  van  de  strafinrichting  geeft  aan  de  vreemdeling  kennis  van  de
administratieve  beslissingen  die  met  toepassing  van  de  Vreemdelingenwet  genomen
worden, wanneer de betrokkene zich in staat van aanhouding bevindt, ongeacht of de
vrijheidsberoving is bevolen door een bestuurlijke overheid dan wel door een magistraat
van de rechterlijke orde1. (Art. 62, tweede lid, Vreemdelingenwet)

3º, 4° en 5° Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest
van de kamer  van inbeschuldigingstelling  tot  invrijheidstelling  van de vreemdeling,  in
bezit is gesteld van een nieuwe titel van hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel
om het grondgebied te verlaten met de beslissing om hem naar de grens terug te leiden
en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de strafinrichting,
die de vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd
om hem in  vrijheid  te  stellen  zonder  aan die  vordering  te  hebben  voldaan.  (Art.  62,
tweede lid, Vreemdelingenwet)

6º en 7° Het  bij  art.  5.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht  om binnen een redelijke termijn
berecht te worden of tijdens de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, is niet van

1 Zie Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.1283.F, nr. 471.



Nr. 220 - 10.4.02 HOF VAN CASSATIE 959 

toepassing op een persoon die is aangehouden of regelmatig is opgesloten teneinde hem
te beletten het grondgebied onrechtmatig binnen te komen, of op een persoon tegen wie
een rechtspleging tot terugwijzing of uitlevering hangende is2. (Artt. 5.1.f, en 5.3, Verdrag
Rechten van de Mens)

8º, 9° en 10° Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel
van vrijheidsberoving3. (Art. 149, Gw. 1994; Art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0365.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 7 maart 2002 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt  twee middelen voor in een memorie,  waarvan een eensluidend

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat, krachtens artikel 62, tweede lid, van de wet van 15 decem-

ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, de directeur van de strafinrichting aan de
vreemdeling kennis geeft van de administratieve beslissingen die met toepassing
van die wet genomen worden, wanneer de betrokkene zich in staat van aanhou-
ding bevindt;

Overwegende dat onder staat van aanhouding, in de zin van die bepaling, zo-
wel de door een administratieve overheid bevolen als de door een magistraat van
de rechterlijke orde uitgesproken vrijheidsberoving verstaan moet worden;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat, enerzijds, de Dienst Vreemdelingen-
zaken op 22 januari 2002, om 15.16 uur, een verklaring van vrijheidsberoving
heeft overgemaakt  aan de gevangenisdirecteur,  die hiervan aan eiseres kennis
diende te geven, en dat, anderzijds, de procureur-generaal bij het Hof van Beroep
te Luik diezelfde dag, om 16.06 uur, de directeur van die inrichting kennis heeft
gegeven van het bevel om de betrokkene in vrijheid te stellen als zij op geen an-
dere grond gedetineerd werd;

Overwegende dat uit  die vaststellingen volgt dat  de strafinrichting,  vóór de
ontvangst van een afschrift van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstel-

2 Zie  Cass.,  16  jan.  1991,  A.R.  8739,  nr.  253,  en  de  noot  J.V.  sub  Cass.,  23  nov.  1994,  A.R.
P.94.1294.F, nr. 509.
3 Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0074.F, nr. 66.
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ling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is gesteld van een nieuwe
titel van hechtenis ten aanzien van die vreemdelinge, met name een bevel om het
grondgebied te verlaten met de beslissing om haar naar de grens terug te leiden
en haar te dien einde van haar vrijheid te beroven;

Dat de directeur van de inrichting, die eiseres van de voormelde administratie-
ve beslissing kennis diende te geven, bijgevolg niet bevoegd was om haar in vrij-
heid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan;

Overwegende dat het arrest bijgevolg geen enkele wetsbepaling schendt, wan-
neer het beslist dat de directeur van de strafinrichting waar eiseres gedetineerd
werd, haar regelmatig kennis heeft gegeven van het jegens haar uitgevaardigde
bevel om het grondgebied te verlaten;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: 
Overwegende dat het middel, dat niet verduidelijkt in hoeverre de appèlrech-

ters artikel 7, derde lid, van de wet van 15 december 1980 zouden hebben ge-
schonden, niet ontvankelijk is in zoverre het de schending van die bepaling aan-
voert;

Overwegende dat, daarenboven, het recht om binnen een redelijke termijn te
worden berecht of tijdens de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, gewaar-
borgd bij  artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, niet van toepassing is op een persoon die is
aangehouden of regelmatig is opgesloten teneinde hem te beletten het grondge-
bied onrechtmatig binnen te komen, of op een persoon tegen wie een rechtsple-
ging tot terugwijzing of uitlevering hangende is;

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat, ten slotte, artikel 149 van de Grondwet niet toepasselijk is

op de onderzoeksgerechten die, zoals te dezen, uitspraak doen over de handha-
ving van een maatregel van vrijheidsberoving;

Dat het arrest, tegenover de conclusie waarin eiseres betoogde dat de admini-
stratie in haar dossier niet al het nodige heeft gedaan, op grond van een feitelijke
beoordeling stelt "dat uit de administratieve stukken daarenboven volgt dat de
nodige maatregelen zijn getroffen om eiseres te verwijderen (zie stukken 80, 82
en 83)"; dat de appèlrechters hun beslissing aldus met redenen omkleden;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

10 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Lahousse, afdelingsvoor-
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zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat:  mr.
Zamar, Bergen.

Nr. 221

1° KAMER - 11 april 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEROEPSINKOMSTEN —
PENSIOENEN - LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT - WERKGEVERSBIJDRAGEN - STORTINGEN TIJDENS

DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN - BESCHIKKINGSRECHT VAN DE BEGUNSTIGDE OVER DEZE

STORTINGEN - BELASTBAARHEID VAN HET PENSIOEN.

Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik dat
zij  worden  gestort,  als  bezoldigingen  moeten  beschouwd  worden  in  hoofde  van  de
werknemer  omdat  de  pensioenopbouw  wordt  verricht  in  zijn  definitief  en  uitsluitend
voordeel, worden de latere uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen belast op
grond van art.  34,  § 1,  2°  W.I.B.  1992;  dit  is  evenwel  niet  het  geval  wanneer  wordt
vastgesteld dat de werknemer tijdens de opbouw van het pensioen, krachtens de wet of
de overeenkomst, niet kon beschikken over de pensioenreserves1. (Artt. 34, § 1, 2° en 39,
§ 2, 2°, a, W.I.B. 1992)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financien)

ARREST

(A.R. F.00.0078.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 mei 2000 gewezen door het

Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het verzoekschrift vat de feiten samen als volgt: 
De Nederlander B. V. is geboren op 14 december 1929. Hij vestigde zich op

16 oktober 1991 in België.
Van 31 december 1972 tot 1 januari 1987 was hij als arts in dienst bij de B.V.

B.A.M. v. te Heerlen (Nederland). Sinds 26 juni 1974 was hij enige aandeelhou-
der en directeur van deze vennootschap.

Op 15 december 1974 werd met de vennootschap een pensioenovereenkomst
gesloten waarbij een ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen werd gegaran-
deerd. In dezelfde overeenkomst werd de pensioenverplichting overgedragen aan
de "Stichting Pensioenfonds B.A.M. v. BV".

Op 1 april 1992 ontving B. V. een som van 1.381.047 Nederlandse Fl.  (of

1 Cass., 20 juni 1986, A.F.T. 3 maart 1987, 85.
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25.245.539 BEF) van de Stichting Pensioenfonds B.A.M. v.  B.V. te  Heerlen,
zijnde de afkoopwaarde van de pensioenrechten door  de B.A.M. v.  B.V.  ten
gunste van B. V. gevestigd.

In een bijlage van zijn Belgische belastingaangifte voor het aanslagjaar 1993
(inkomsten van 1992) vermeldde B. V. het genoemd bedrag pro memorie als "af-
koopwaarde  (incl.  winstdeelneming)  t.b.v.  Nlg  1.381.047  ontvangen  van  de
'Stichting Pensioenfonds B.A.M. v. B.V.' te Heerlen, van contract gelijk te stel-
len met een individueel afgesloten levensverzekeringscontract waarvan de pre-
mies nooit van belastbare bedrijfsinkomsten zijn afgetrokken en waarvan de af-
koop derhalve niet belastbaar is (toepassing artikel 39, 2° a W.I.B. 1992)".

Aangezien de belastingaangifte laattijdig werd ingediend, hebben de heer en
mevrouw v. een kennisgeving van aanslag van ambtswege op 28 januari 1994
ontvangen. Daarop volgde nog een vraag om inlichtingen van 18 februari 1994
waarop op 16 maart 1994 werd geantwoord.

Bij een tweede kennisgeving van aanslag van ambtswege van 24 oktober 1995
besliste de taxatieambtenaar dat de afkoop van pensioenrechten bij de Stichting
Pensioenfonds B.A.M. v. wel belastbaar was in België, tegen het tarief van 16,5
pct. Er werd ook voorgesteld een belastingverhoging van 10 pct. toe te passen.

Ondanks het niet-akkoord van B. V. werd taxatie gevestigd op basis van de cij-
fers van de taxatieambtenaar. Tegen de te zijne name gevestigde aanslag ging
B.V. in bezwaar.

IV. Middel
De eisers voeren in een verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, in het bijzonder paragraaf 1, 2°, en 39, in het bijzonder 2°, (a), vóór

zijn wijziging door artikel 3 van de wet van 19 juli 2000 ("tot wijziging van de artikelen
34, §1, en 39 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992"), van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, be-
krachtigd bij wet van 12 juni 1992 (hierna "W.I.B./1992"). 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat vaststelt enerzijds dat "uit de thans door de eisers overgelegde

stukken uitgaande van de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam blijkt dat eerste eiser
krachtens de Nederlandse Algemene Ouderdomswet met ingang van 1 december 1994
recht heeft op een ouderdomspensioen dat is gebaseerd op 49 verzekeringsjaren (...);

(...) derhalve vaststaat dat dit wettelijk pensioen - toegekend bij beslissing van 30 maart
1995 - op een totaal andere grondslag werd toegekend dan het thans in betwisting zijnde
pensioen, ontvangen van de Stichting Pensioenfonds B.A.M. v. N.V.;

(...) dan ook de door eerste eiser op 1 april 1992 bekomen afkoopsom zijn oorsprong
vindt in de bijzondere aanvullende pensioentoezegging van de voornoemde B.V., die zich
krachtens artikel 6 van de arbeidsovereenkomst van 15 december 1974 tot betaling ervan
verbonden heeft; (...);

(...) dit tevens wordt bevestigd door artikel 2 van de op 15 december 1974 aangegane
pensioenovereenkomst - die de nadere uitwerking is van artikel 6 van de arbeidsovereen-
komst met betrekking tot de pensioenrechten - waarin uitdrukkelijk wordt gesteld: 'De in
artikel 1 omschreven pensioenen worden genoten naast en boven de uitkeringen ingevolge
verplichte van overheidswege en nog te treffen ouderdoms - weduwe - en wezenvoorzie-



Nr. 221 - 11.4.02 HOF VAN CASSATIE 963 

ningen alsmede naast en boven de uitkeringen uit hoofde van verplichte deelname in de
beroepspensioenregeling'";

en anderzijds beslist dat
"(...) evenwel het loutere feit dat de afkoopsom wordt betaald krachtens verplichtingen

die aanvullend en zonder enig wettelijk dwingend voorschrift door de werkgever ten voor-
dele van zijn personeelsleden worden opgenomen, geen afbreuk doet aan de kwalificatie
van 'beroepsinkomsten',  aangezien het  onmiskenbaar bedragen (pensioenen)  betreft  die
rechtstreeks betrekking hebben op een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid, ge-
vormd zijn door middel van werkgeversbijdragen en het herstel uitmaken van de bestendi-
ge derving van beroepsinkomsten; (...) dan ook een dergelijke afkoopsom in toepassing
van artikel 34, §1, W.I.B. (1992) principieel als beroepsinkomsten belastbaar is;

(...) deze belastbaarheid de algemene regel is, en de belastingvrijdom ingesteld door ar-
tikel 39, 2°, a, W.I.B. (1992) - waarop de eisers zich beroepen - een uitzondering vormt
hierop, zodat de toepassingsvoorwaarden op restrictieve wijze dienen geïnterpreteerd, en
het aan de eisers behoort aan te tonen dat te dezen aan de gestelde voorwaarden is vol-
daan;

(...) krachtens het voornoemde artikel 39, 2°, a, afkoopwaarden enkel van belasting zijn
vrijgesteld indien zij worden bekomen ingevolge een individueel door de belastingplichti-
ge gesloten levensverzekeringscontract;

(...) te dezen weliswaar niet eerste eiser, maar wel zijn werkgever een contract - met in-
stemming van eerste eiser - heeft gesloten met de stichting Pensioenfonds (cfr. Vaststellin-
gen in het  tussenarrest),  doch krachtens de Circulaire  nr.  Ci.  RH 241/140.483 van 31
maart 1969 - aangevuld met de circulaire van 18 december 1969 betreffende de extralega-
le pensioenen - pensioenen of renten samengesteld door stortingen, verricht door de werk-
gever in het raam van een individueel levensverzekeringscontract op definitieve wijze ten
voordele van de werknemer, worden gelijkgesteld met de uitkeringen van individuele le-
vensverzekeringsovereenkomsten door de werknemer persoonlijk afgesloten; (...) deze cir-
culaires niet tegenstrijdig zijn met de wet, van algemene strekking zijn ongeacht de pensi-
oenopbouw en in feite slechts de verwoording zijn van het algemeen rechtsbeginsel 'non
bis in idem' (...)";

wijst de voorziening van de eisers grotendeels af om de reden dat
"(...) thans aan de orde is de vraag of de door de B.A.M. v. B.V. aan de stichting Pensi-

oenfonds B.M. v. B.V. gedane betalingen naar aanleiding van de pensioentoezeggingen
aan eerste eiser in diens uitsluitend en definitief voordeel werden gedaan en of eiser op de-
finitieve wijze de gedane stortingen heeft verworven en erover kon beschikken;

(...) het hof uit de samenlezing van de pensioenovereenkomst van 15 december 1974
(...) en de Statuten van de kwestieuze Stichting van 1 november 1974 (...), vaststelt dat
geen enkele bepaling toelaat te besluiten dat de bijdragen van de werkgever in casu op de-
finitieve wijze ten voordele van eerste eiser werden verricht, noch dat deze laatste hierover
op eender welk ogenblik de vrije beschikking had of kon hebben, zodat hij niet de uitke-
ring ervan kon opeisen en geen definitief verworven rechten bezat;

(...) het onderzoek van de kwestieuze pensioenovereenkomst uitwijst dat: 
1) de vennootschap aan huidige eerste eiser een aanspraak op ouderdomspensioen toe-

kent, die ingaat bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (artikel 1);
2) het pensioen wordt vastgesteld en bepaald op de ingangsdatum (artikel 3, 1° en 8);
3) de vennootschap de verplichtingen heeft de eenmalige koopsom, de jaarlijkse pre-

mies en aanvullende stortingen te doen aan de Stichting (artikel 5);
4) de werknemer bij ontslag voor het bereiken van de pensioenleeftijd slechts aanspraak
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kan maken op een pensioen, dat krachtens een aparte overeenkomst wordt vastgesteld (ar-
tikel 9);

5) de koopsom, ter vaststelling van het te betalen pensioen, slechts beschikbaar is op
datum van het pensioen (cfr artikel 10);

(...) het onderzoek van de statuten van de kwestieuze Stichting, die een afzonderlijke
rechtspersoon is,  uitwijst dat deze een eigen vermogen, bestaande uit de door de B.V.
B.A.M. v. gestorte bijdragen, bezit dat zij mag beheren en beleggen, wat inhoudt dat zij
over deze middelen kan beschikken ter verwezenlijking van haar statutair doel;

(...) dan ook, gelet op de vorenstaande vaststellingen, enerzijds vaststaat dat de voor-
noemde Stichting de beschikking heeft over de door de werkgever ten gunste van eerste
eiser gestorte bijdragen en anderzijds dat eerste eiser slechts betaling van de te zijnen
gunste verrichte stortingen kan eisen hetzij bij het bereiken van de pensioenleeftijd hetzij
bij ontslag uit de B.V." zodat "(...) dienvolgens te dezen enkel onbetwistbaar vaststaat dat
eerste eiser de hem toegekende pensioenaanspraken niet kan verliezen of zien verminde-
ren en dat  zijn eventuele aanspraken op de reeds aangelegde pensioenreserve gewaar-
borgd bleven, doch dat geenszins blijkt dat hij de beschikking had over de reeds aangeleg-
de reserves en de uitkering ervan kon opeisen op een tijdstip dat hij vrijelijk en naar eigen
goeddunken kon kiezen; (...) immers de vorenstaande vaststellingen aantonen dat de aan-
gelegde pensioenreserves tot op datum van de afkoop - zijnde de 65-jarige leeftijd of da-
tum van ontslag - tot het vermogen van de stichting behoren zodat eerste eiser over de
kwestieuze bedragen niet kon beschikken zoals ingeval van een individueel aangegane le-
vensverzekeringsovereenkomst;

(...) derhalve de door de B.V. B.A.M. v. ten gunste van eerste eiser betaalde bijdragen
niet op definitieve wijze in diens patrimonium zijn overgegaan, en geen door hem defini-
tief verworven bezoldigingen kunnen uitmaken;

(...) dan ook in casu de kwestieuze afkoopwaarde van het pensioen terecht in toepassing
van artikel 34, §1, W.I.B. (1992) als een bedrijfsinkomen werd belast, daar niet is aange-
toond dat aan de voorwaarden van belastingvrijdom is voldaan".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 39, 2°, (a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zijn

de in artikel 34, §1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) genoemde
pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden vrijgesteld van belasting
indien de belastingplichtige of de persoon wiens rechtverkrijgende hij is het levensverze-
keringscontract individueel heeft gesloten en geen vrijstelling is toegepast overeenkom-
stig bepalingen die vóór het aanslagjaar 1993 van toepassing waren en de in de artikelen
145-1,  2°,  en 3°  en 145-17,  1°  en 2°  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992), vermelde verminderingen niet zijn verleend.

Voor de toepassing van de vrijstelling moet worden nagegaan of de betalingen die de
werkgever van eerste eiser aan de Nederlandse Stichting "Pensioenfonds B.A.M. v. " ver-
richtte in het definitief en uitsluitend individueel voordeel van eerste eiser werden gedaan
zodat deze onherroepelijke stortingen van de werkgever in België zouden belast worden
in zijn hoofde als een voordeel in natura en daardoor gelijkgesteld met de bijdragen tot
een individuele levensverzekering, had eerste eiser de hoedanigheid van Belgische rijksin-
woner op het ogenblik der betalingen.

De vraag is dus aan de orde of de door de werkgever aan de stichting Pensioenfonds ge-
dane betalingen naar aanleiding van de pensioentoezegging aan eerste eiser in diens uit-
sluitend en definitief voordeel werden gedaan, doch niet of eerste eiser over de gedane
stortingen kon beschikken omdat de wet deze vereiste niet stelt.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat aan de voorwaarden voor de
belastingvrijstelling van artikel 39, 2°, (a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) niet is voldaan omdat eerste eiser over de kwestieuze bedragen niet kon beschikken
"zoals ingeval van een individueel aangegane levensverzekeringsovereenkomst" en "der-
halve de door de B.V. B.A.M. v. ten gunste van eerste eiser betaalde bijdragen niet op de-
finitieve wijze in diens patrimonium zijn overgegaan en geen door hem definitief verwor-
ven bezoldigingen kunnen uitmaken" onwettig een door de wet niet gestelde vrijstellings-
voorwaarde oplegt en, bijgevolg, de artikelen 34, in het bijzonder paragraaf 1, 2° en 39, in
het bijzonder 2° (a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) schendt.

1.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 39, 2° (a) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zijn

de in artikel 34, §1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) genoemde
pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden vrijgesteld van belasting
indien de belastingplichtige of de persoon wiens rechtverkrijgende hij is het levensverze-
keringscontract individueel heeft afgesloten en geen vrijstelling is toegepast overeenkom-
stig bepalingen die vóór het aanslagjaar 1993 van toepassing waren en de in de artikelen
145-1, 2° en 3° en 145-17, 1° en 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),
vermelde verminderingen niet zijn verleend.

In de veronderstelling dat, zoals aangenomen door het bestreden arrest, voor de toepas-
sing van die vrijstelling de vraag aan de orde is of de door de werkgever aan de stichting
Pensioenfonds gedane betalingen naar aanleiding van de pensioentoezeggingen aan eerste
eiser in diens uitsluitend en definitief voordeel werden gedaan en of eerste eiser op defini-
tieve wijze de gedane stortingen heeft verworven en erover kon beschikken zodat hij de
"beschikking" had over de reeds aangelegde reserves en de uitkering ervan kon opeisen op
een tijdstip dat hij vrijelijk en naar eigen goeddunken kon kiezen "zoals ingeval van een
individueel aangegane levensverzekeringsovereenkomst", dergelijke beschikkingsrecht, in
het kader van een levensverzekeringsovereenkomst of van een overeenkomst gelijk te stel-
len met een levensverzekeringsovereenkomst, enkel impliceert dat de verzekeringsnemer
het recht bezit zijn pensioenrechten af te kopen.

De verzekeringsnemer beschikt in dergelijke contracten, op grond van het beginsel dat
hij te allen tijde de betaling van de premies mag stopzetten, steeds over het recht op af-
koop, dat om die reden niet uitdrukkelijk moet zijn gestipuleerd.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en de stukken van de procedure blijkt dat: 
- eerste eiser van 31 december 1972 tot 1 januari 1987 als arts in dienstbetrekking bij de

B.V. B.A.M. v. te Heerlen was;
- zijn pensioenrechten per 1 april 1992, op de leeftijd van 62 jaar, werden afgekocht,

volgens afkoopovereenkomst van zelfde datum (stukken 169 tot 171 van het administra-
tief dossier);

- het onderzoek van de statuten van de stichting Pensioenfonds B.A.M. v., die een af-
zonderlijke rechtspersoon is, uitwijst dat deze een eigen vermogen, bestaande uit de door
de B.V. B.A.M. v. gestorte bijdragen, bezit dat zij mag beheren en beleggen, wat inhoudt
dat zij over deze middelen kan beschikken ter verwezenlijking van haar statutair doel (blz.
5 van het arrest);

- eerste eiser de hem toegekende pensioenaanspraken niet kon verliezen of zien vermin-
deren en zijn eventuele aanspraken op de reeds aangelegde pensioenreserve gewaarborgd
bleven (blz. 5 van het arrest);

waaruit noodzakelijkerwijze volgt dat de werkgever van eiser op de gedane stortingen
niet mocht terugkomen en dat, ongeacht de formulering van de pensioenovereenkomst,
eerste eiser ten alle tijd het recht bezat zijn pensioenrechten af te kopen, zelfs buiten het
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geval van ontslag of op 65-jarige leeftijd, en dus over de kwestieuze bedragen effectief
heeft kunnen beschikken vóór het bereiken van de pensioenleeftijd zoals ingeval van een
individuele levensverzekering.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat aan de voorwaarden voor de
belastingvrijstelling niet is voldaan omdat eerste eiser over de kwestieuze bedragen niet
kon beschikken "zoals ingeval van een individueel aangegane levensverzekeringsovereen-
komst" en "derhalve de door de B.A.M. v. B.V. ten gunste van eerste eiser betaalde bij-
dragen niet op definitieve wijze in diens patrimonium zijn overgegaan en geen door hem
definitief verworven bezoldigingen kunnen uitmaken" niet wettig verantwoordt (schen-
ding van de artikelen 34, in het bijzonder paragraaf 1, 2°, en 39, in het bijzonder 2° (a)
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 34, §1, aanhef en onder 2°, van het Wet-

boek van de Inkomstenbelastingen (1992), pensioenen, renten en als zodanig gel-
dende toelagen omvatten, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger,of de benaming
ervan en de wijze waarop ze worden vastgelegd en toegekend: 2°: pensioenen,
renten, kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekerings-contracten die ge-
heel of gedeeltelijk zijn gevormd door middel van persoonlijke bijdragen van
aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood als vermeld in ar-
tikel 145/1, 1°, of door middel van bijdragen of betalingen als vermeld in de arti-
kelen 145/1, 2° en 3° en 145/17, 1° en 2°, of door middel van werkgeversbijdra-
gen;

Dat die uitkeringen een vorm zijn van uitgesteld beroepsinkomen en aldus be-
lastbaar zijn in hoofde van de rijksinwoners;

Overwegende evenwel dat, krachtens artikel 39, §2, 2°, a, van dat wetboek,
pensioenen, renten en kapitalen spaartegoeden en afkoopwaarden in beginsel zijn
vrijgesteld indien de belastingplichtige of de persoon wiens rechtsverkrijgende
hij is, het levensverzekeringscontract individueel heeft gesloten en geen vrijstel-
ling is toegepast overeenkomstig bepalingen die voor het aanslagjaar 1993 van
toepassing waren en de in artikel 145/1, 2° en 3°, en 145/17, 1° en 2°, vermelde
verminderingen niet zijn verleend;

Dat hieruit volgt dat bedragen die een rijksinwoner zou ontvangen op grond
van een levensverzekering die hij individueel heeft gesloten in Nederland niet zal
belast worden op grond van artikel 34, §1, 2°, aangezien die inwoner slechts zou
worden belast indien hij van vrijstellingen of verminderingen heeft genoten; 

Dat dit evenwel slechts geldt indien de belastingplichtige-rijksinwoner een in-
dividuele levensverzekeringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van het ge-
noemde artikel 39; 

Overwegende dat, wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzeke-
ringscontract op het ogenblik dat zij worden gestort, moeten beschouwd worden
als bezoldigingen in hoofde van de werknemer omdat de pensioenopbouw wordt
verricht in het definitief en uitsluitend voordeel van laatstgenoemde, de latere
uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen worden belast op grond van
artikel 34, §1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992); dat er
anders over oordelen zou inhouden dat tweemaal wordt belast, wat niet strookt
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met de strekking van de wet;
Dat het oordeel dat de stortingen van de werkgeversbijdragen voor een levens-

verzekeringscontract niet in het uitsluitend en definitief voordeel van de werkne-
mer werden gedaan, mede kan berusten op de vaststelling dat de werknemer tij-
dens de opbouw van het pensioen niet kon beschikken, krachtens de wet of de
overeenkomst, over de pensioenreserves; 

Overwegende dat de appèlrechters op grond van feitelijke overwegingen vast-
stellen dat de stichting pensioenfonds de beschikking had over de door de werk-
gever gestorte bedragen en dat eiser op eender welk ogenblik de vrije beschik-
king niet had of niet kon hebben over de bedragen zodat hij niet de uitkering er-
van kon opeisen en geen definitief verworven rechten bezat; dat zij voorts op
grond van een uitlegging van de pensioenovereenkomst oordelen dat eiser slechts
betaling van de te zijne gunste verrichte stortingen kan eisen bij het bereiken van
de pensioenleeftijd hetzij bij ontslag uit de BV; 

Dat de appèlrechters aldus oordelen dat de gestorte bedragen niet op definitie-
ve wijze in het patrimonium van eiser waren overgegaan en geen door hem defi-
nitief verworven bezoldigingen konden uitmaken;

Dat zij mitsdien hun beslissing dat de afkoopwaarde van het pensioen terecht
met toepassing van artikel 34,§1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) werd belast, en dat er geen sprake kon zijn van enige vrijstelling op grond
van artikel 39, §2, 2°, a) van dat wetboek, omdat de voorwaarden hiertoe niet wa-
ren vervuld, naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de

appèlrechters dat eiser het recht niet had zijn pensioenrechten af te kopen en dat
de koopsom slechts beschikbaar was op datum van het pensioen;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. Wouters.

Nr. 222

1° KAMER - 11 april 2002

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - BESTENDIGE DEPUTATIE - MEDEDELINGEN AAN DE PARTIJEN DOOR DE
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PROVINCIEGRIFFIER - GEBREK - GEVOLG.

Is  nietig de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad, die uitspraak
doet  op het bezwaar  tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder  dat  door de
provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is gegeven van de dagen en uren waarop
hij inzage kan nemen van het dossier, noch kennis is gegeven van de datum van de
openbare terechtzitting1. (Art. 104bis, eerste lid, Provinciewet; Art. 5, K.B. 17 sept. 1987
betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende taak vervult)

(V. T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)

ARREST

(A.R. F.00.0100.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 juni 2000 gewezen

door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 104bis, eerste lid, van de Provinciewet, ingevoegd bij

de wet van 6 juli 1987, bepaalt: "In alle gevallen waarin de bestendige deputatie
een rechtsprekende functie uitoefent: (...) 3° geschiedt de behandeling op tegen-
spraak; partijen en advocaten zijn gerechtigd ter griffie van de provincie inzage
te nemen van het dossier en een memorie in te dienen (...)"; dat het tweede lid
bepaalt: "De Koning regelt de procedure"; dat artikel 5 van het koninklijk besluit
van 17 september 1987 betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in
de gevallen waar deze een rechtsprekende taak vervult, nadere uitwerking geeft
aan die beginselen;

Overwegende dat die regeling toepasselijk is op alle gevallen waarin de be-
stendige deputatie een rechtsprekende functie uitoefent met inbegrip van het ge-
val waarin de bestendige deputatie uitspraak doet over provinciebelastingen, on-
verminderd evenwel de mogelijkheid dat specifieke wettelijke bepalingen hier-
van zouden afwijken;

Dat de te dezen toepasselijke wet van 23 december 1986 betreffende de invor-
dering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, geen
sluitende regeling inhoudt van het recht van verdediging in de aldaar vernoemde

1 Cass., 14 sept. 1998, AR F.98.0007.F,  A.C., nr. 93; Cass., 20 jan. 2000, AR F.97.0004.N, A.C.,
nr. 52.
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zaken, zodat desbetreffende artikel 104bis van de Provinciewet moet worden toe-
gepast;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, ondanks haar verzoek, kennis is gegeven van de dagen en uren
waarop zij inzage kon nemen van het dossier; dat haar evenmin kennis is gege-
ven van de datum van de openbare terechtzitting;

Dat dientengevolge de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen zijn
geschonden en eiseres' recht van verdediging is miskend;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaande-

ren.

11 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. Van Malleghem, Gent.

Nr. 223

1° KAMER - 12 april 2002

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING - SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR -
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG - MAXIMUMBEDRAG - GRONDWETTELIJKHEID.

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING - SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR -
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD EN ONDERHOUDSBIJDRAGE - ONTHEFFING OF VERMINDERING

VAN HET LEVENSONDERHOUD - VOORWAARDEN.

1º Art.307bis B.W. schendt de artt. 10 en 11 Gw. in zoverre het een verschil in behandeling
invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend krachtens
de artt. 306 en 307 B.W., die meer mag bedragen dan een derde van de inkomsten van
de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend op
grond van art. 301 B.W., die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen geval hoger
mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot1.
(Art. 307bis, B.W.)

2º Het vonnis dat niet vaststelt dat de toestand van de schuldenaar van de uitkering of die
van de uitkeringsgerechtigde gewijzigd is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht2.
(Art. 209, B.W.)

1 A.A., 19 dec. 2001, arrest nr. 163/2001 en 3 mei 2000, arrest nr. 48/2000, B.S. 2000, p. 23843-
23844.
2 Zie Cass., 16 juni 1995, A.R. C.94.0497.N, nr. 307.
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(J. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0582.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Charleroi, op 3 mei 2000 in hoger beroep gewezen.

II. Rechspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

III. Voorgaande rechtspleging
Bij een arrest van 2 november 2001 heeft het Hof van Cassatie een prejudiciële

vraag gesteld aan het Arbitragehof dat ze bij het arrest nr. 163/2001 van 19 de-
cember 2001 heeft beantwoord.

IV. Cassatiemiddel
Eiser stelt vier middelen voor.
Het eerste en het derde zijn als volgt gesteld:

1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 232, 301, inzonderheid § 4, 306, 307 en 307bis van het Burgerlijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis, na erop te hebben gewezen dat de echtscheiding van de partijen

is uitgesproken op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart het hoger
beroep van eiser niet gegrond, bevestigt de beroepen beslissing waarbij de oorspronkelijke
rechtsvordering  van  eiser  tot  verlaging  van  het  aan  verweerster  verschuldigde  onder-
houdsgeld tot een maandelijks bedrag van 15.000 BEF was afgewezen en eiser op de te-
genvordering van verweerster was veroordeeld om haar met ingang van 13 februari 1997
als  onderhoudsuitkering  een  voor  de  toekomst  geïndexeerd  maandelijks  bedrag  van
24.913 BEF te betalen, en hij tevens was veroordeeld in de kosten van zijn rechtsvorde-
ring alsook in de helft van de kosten van de tegenvordering en veroordeelt eiser in de ap-
pèlkosten die voor verweerster zijn vastgesteld op het bedrag van 12.600 BEF, op grond
dat “de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding waarop (verweerster) aanspraak
maakt niet alleen een vergoeding is, daar alleen zij het recht heeft om dezelfde levensstan-
daard te blijven voeren als tijdens het samenleven, maar ook een uitkering tot levenson-
derhoud is in die zin dat bij de berekening van het bedrag ervan de inkomsten, lasten en
middelen van ieder van hen in aanmerking dienen te worden genomen; dat het bedrag van
die uitkering kan worden herzien in geval van een aanzienlijke wijziging van de economi-
sche toestand van de partijen, (…) dat tijdens het debat is gebleken ‘dat de echtgenoten te-
gen het einde van hun gemeenschappelijk leven vrij comfortabel leefden: zij waren eige-
naar van een handelszaak, drie gebouwen waaronder een tweede verblijfplaats in de Fran-
se Ardennen, een Mercedes’ (…) – voor het jaar 1997 heeft (eiser) uitkeringen van het
ziekenfonds gekregen ten belope (…) van een maandelijks bedrag van 20.569 BEF, - voor
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het jaar 1998 heeft hij van het ziekenfonds uitkeringen ontvangen (…) ten belope van
29.709 BEF per maand, - voor 1999 schommelen de maandelijkse bedragen van de uitke-
ringen (…) tussen 27.336 BEF voor februari 1999 en 30.753 BEF voor maart van hetzelf-
de jaar ; (…) dat, zelfs als de hierboven vermelde bedragen zijn terugbetaald met geld af-
komstig van de verkoop van de handelszaak, wat niet is aangetoond, er dan toch dient te
worden aangenomen dat (eiser) nog over een bedrag van om en bij de 1.800.000 BEF be-
schikte dat, tegen een interest van 5 pct., hem een maandelijks inkomen van 7.500 BEF
kon opleveren; (…) dat uit de bovenstaande redengeving volgt dat (eiser) meer inkomsten
had dan alleen zijn uitkeringen van het ziekenfonds” en dat “de materiële toestand (van ei-
ser) niet aanzienlijk is verslechterd, aangezien hij in 1989 verklaarde, na belastingheffing,
slechts over een bedrag van ongeveer 35.000 BEF te beschikken”.

Grieven
Nu de echtscheiding van de partijen, op verzoek van eiser, is uitgesproken op grond van

artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, stelt het bestreden vonnis, met bevestiging van de
beroepen beslissing, de uitkering tot levensonderhoud vast waarop verweerster aanspraak
kan maken met toepassing van de artikelen 306, 307 en 307bis van voornoemd wetboek;
de echtgenoot die, in geval van echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer
dan vijf jaar, de echtscheiding verkrijgt, kan ten voordele van de ander worden veroor-
deeld tot betaling van een uitkering tot levensonderhoud, die, volgens artikel 307bis, “het
derde gedeelte van de inkomsten van de schuldenaar te boven mag gaan en mag worden
aangepast of afgeschaft al naar de wijzigingen in de behoeften en de bestaansmiddelen
van partijen”; het vonnis beweert niet en stelt evenmin vast dat de aan verweerster ten las-
te van eiser toegekende onderhoudsuitkering, die het, met bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter, vaststelt op een maandelijks bedrag van 24.913 BEF, het derde ge-
deelte van de inkomsten van eiser niet te boven gaat; het neemt daarentegen aan dat diens
inkomsten even hoog zijn als de bedragen in 1989, namelijk ongeveer 35.000 BEF per
maand; artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt evenwel in verband met de
echtscheiding op grond van bepaalde feiten dat het bedrag van de uitkering waartoe de
schuldige echtgenoot kan worden veroordeeld “in geen geval hoger mag zijn dan een der-
de” van zijn inkomsten; de echtgenoot die de echtscheiding op grond van feitelijke schei-
ding verkregen heeft,  krachtens artikel 307bis van dat wetboek, waarvan het bestreden
vonnis toepassing maakt, heeft niet langer het recht om te eisen dat de onderhoudsuitke-
ring tot betaling waarvan hij jegens de wederpartij kan worden veroordeeld zou worden
beperkt tot het derde van zijn inkomsten; het bovenaangehaalde artikel 307bis, nu het hem
dat recht ontzegt, houdt een willekeurige discriminatie ten nadele van die categorie van
rechtzoekenden in, wat in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; het vonnis,
nu het de onderhoudsuitkering waarop verweerster aanspraak kan maken ten laste van ver-
weerder (lees: eiser) vaststelt op een lager (lees: hoger) bedrag dan een derde van de in-
komsten van eiser, schendt bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en de vermel-
de wetsbepalingen.

2. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 203, 203bis, 207, 208, 209, 306, 307 en 307bis van het Burgerlijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing die verweersters tegenvordering

heeft toegewezen en eiser veroordeeld heeft om haar, voor zich zelf, een maandelijks be-
drag van 24.913 BEF als uitkering tot levensonderhoud, en haar dochter N. J., een maan-
delijks bedrag van 10.58 BEF, als onderhoudsbijdrage te betalen, alles met ingang van 13
februari 1997.
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Grieven
Zowel de onderhoudsbijdrage waartoe de vader en moeder jegens hun kinderen kunnen

worden veroordeeld, als de uitkering na echtscheiding wegens feitelijke scheiding van
meer dan vijf jaar die door de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen aan de an-
dere echtgenoot verschuldigd is, moeten worden vastgesteld naar gelang van de inkom-
sten en mogelijkheden van de schuldenaar van de uitkering en met in aanmerkingneming
van de behoeften en van de inkomsten van de uitkeringsgerechtigde.

Een vermeerdering  van die  onderhoudsbijdrage  en  –uitkering  is  enkel  verantwoord
wanneer wordt vastgesteld dat de financiële mogelijkheden van de tot uitkering gehouden
echtgenoot gestegen zijn en/of dat de behoeften van de uitkeringsgerechtigde toegenomen
zijn of dat zijn inkomsten gedaald zijn.

De appèlrechters stellen vast dat “de financiële toestand van (verweerster) en van haar
dochter niet aanzienlijk is verbeterd sinds het vonnis van 26 januari 1989 van de vrede-
rechter van het kanton Binche, aangezien gewag wordt gemaakt van een totaal maandin-
komen van 45.071 BEF voor vaste kosten, exclusief onderhouds- en voedingskosten ten
bedrage van 10.593 BEF” en dat “(eisers) materiële toestand niet aanzienlijk is verslech-
terd aangezien hij in 1989, verklaarde dat hij, na belastingheffing, nog maar beschikte
over een bedrag van 35.000 BEF”.

Aldus wijzen zij er niet op dat eisers inkomsten gestegen zouden zijn en evenmin dat de
behoeften van verweerster toegenomen zouden zijn of dat haar inkomsten gedaald zouden
zijn.

Nochtans bevestigt het bestreden vonnis de beroepen beslissing die ingegaan was op
verweersters tegenvordering tot verhoging van het onderhoudsgeld ten laste van eiser en
schendt het aldus de aangewezen bepalingen.

V. Beslissing van het Hof

Over het eerste middel:
Overwegende dat het Hof in het arrest 2 november 2001 vastgesteld heeft dat

het bestreden vonnis, door de litigieuze uitkering te verhogen tot een bedrag van
24.913 BEF per maand, eiser veroordeelt tot betaling van een bedrag dat het der-
de van zijn inkomsten te boven gaat;

Overwegende dat het Arbitragehof in het arrest nr. 163/2001 van 19 december
2001, voor recht gezegd heeft dat artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het een verschil in behan-
deling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud ver-
leend krachtens de artikelen 306 en 307 van het Burgerlijk Wetboek, die meer
mag bedragen dan een derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schul-
denaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend op grond van artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek, die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen
geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering ge-
houden echtgenoot;

Dat het bestreden vonnis bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt;

Dat het middel gegrond is;

Over het derde middel:
Overwegende dat artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer
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degene die levensonderhoud verstrekt of degene die het geniet, tot zodanige staat
komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of dat de andere het niet meer no-
dig heeft, hetzij voor het geheel hetzij voor een gedeelte ontheffing of verminde-
ring kan vorderen;

Overwegende dat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt dat de
vordering van verweerster had toegewezen waarin zij de verhoging van de onder-
houdsbijdrage vroeg; dat het eerst de financiële toestand van eiser, van verweer-
ster en van het gemeenschappelijk kind onderzoekt; dat het uit dat onderzoek op-
maakt dat “de financiële toestand van (verweerster) en van haar dochter niet aan-
zienlijk is verbeterd” dat “de materiële toestand (van eiser] niet aanzienlijk is
verslechterd”;

Dat het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de toestand van de schuldenaar
van de uitkering of die van de uitkeringsgerechtigde gewijzigd is, aldus zijn be-
slissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting hou-

dende in hoger beroep.

12 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten:
mrs. T' Kint en Heenen.

Nr. 224

1° KAMER - 12 april 2002

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - TOEPASSING IN DE TIJD - WET 25 JUNI

1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VERZEKERINGEN - WET 25 JUNI 1992 OP

DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - NIEUWE WET - NIEUWE STUITINGSGROND - HANDELING TOT STUITING VERRICHT ONDER

VIGEUR VAN DE OUDE WET - GEVOLGEN.

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - NIEUWE WET - NIEUWE

STUITINGSGROND - HANDELING TOT STUITING VERRICHT ONDER VIGEUR VAN DE OUDE WET -
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GEVOLGEN.

1º en 2° De Wet van 25 juni 1992 doet geen afbreuk aan het beginsel dat krachtens art.
2 B.W. de wet enkel voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.
(Art. 2 B.W.)

3º en 4° Een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan
aan een  handeling  die  onder  vigeur  van  de  oude wet  is  gesteld,  niet  de  uitwerking
verlenen de lopende verjaring te stuiten, terwijl de oude wet daaraan niet die uitwerking
hechtte1.

(ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0157.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 juni 2000 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 35, §3 en 148, inzonderheid §§1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 op de

landverzekeringsovereenkomst;

1 Zie P. ROUBIER, "Le droit transitoire", 2de uitg., Parijs, 1960, nr. 64, p. 299; "Les conflits de lois
dans le temps", Parijs, 1933, dl, 1, nr. 45, p. 389 tot 391; "Distinction de l'effet rétroactif et de l'effet
immédiat de la loi", Rev. Trim. Dr. Civ., 1928, nr. 6, p. 598.
Het  O.M.  besloot,  met  name  onder  verwijzing  naar  het  arrest  van  23  juni  2000  (nr.  399),  tot
verwerping van de voorziening, op grond dat een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is
op de toestanden die vanaf haar inwerkingtreding ontstaan maar ook op de toekomstige gevolgen van
toestanden die onder vigeur van de vroegere wet zijn ontstaan en die zich voordoen of voortduren
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan rechten die reeds
onherroepelijk zijn vastgesteld. Inzake overeenkomsten evenwel blijft de oude wet van toepassing
tenzij de nieuwe wet de openbare orde raakt of uitdrukkelijk bepaalt dat zij van toepassing is op de
lopende overeenkomsten. Dat is ten deze de klassieke rechtsleer zoals hij onder meer door H. DE

PAGE is ontwikkeld, die zegt dat wordt afgeweken van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe
wet, zelfs op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de oude wet zijn ontstaan, wanneer
het gaat om overeenkomsten of wanneer de wetgever uitdrukkelijk verklaart dat zij van toepassing is
op lopende overeenkomsten.
Het O.M. was van oordeel dat die laatste hypothese in dit geval van toepassing was aangezien artikel
148, § 1,  van de nieuwe wet van 25 juni 1992 bepaalt  dat  die wet pas van toepassing is op de
verzekeringsovereenkomsten  die  voor  de  inwerkingtreding  zijn  gesloten  vanaf  de  dag  van  de
wijziging,  de  vernieuwing,  de  verlenging  of  de  omzetting  van  die  overeenkomsten  en  dat  de
overeenkomst ten deze op 27 november 1992 was vernieuwd. De nieuwe wet hoorde dus te worden
toegepast. 
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- artikel 32 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat verweerster is opgetreden om van haar verze-

keraar materiële schade, eiseres, de vergoeding te verkrijgen van de gevolgen van het on-
geval dat op 20 april 1992 is gebeurd en waarbij haar voertuig werd beschadigd en beslist
vervolgens dat de rechtsvordering die verweerster bij dagvaarding van 14 juli 1995 heeft
ingesteld, niet verjaard is.

Het vonnis steunt daarbij op de volgende motieven: 
"volgens (eiseres), en zelfs als men aanneemt dat de wet van 25 juni 1992 op de land-

verzekeringsovereenkomst reeds op 28 november 1992 van toepassing was op de verzeke-
ringsovereenkomst die (verweerster) heeft ondertekend, heeft de ongevalsverklaring die
(zij) onmiddellijk na de feiten heeft ingediend de verjaring niet kunnen stuiten overeen-
komstig artikel 35, §3, van de genoemde wet omdat de schadeaangifte is gedaan voor die
bepaling van toepassing was op de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen;

(...) artikel 35, §3, van de voornoemde wet bepaalt dat indien het schadegeval tijdig is
aangemeld, de verjaring wordt gestuit tot op het ogenblik dat de verzekeraar aan de we-
derpartij schriftelijk kennis heeft gegeven van zijn beslissing;

dat artikel is op 21 september 1992 in werking getreden (artikel 149 van de wet van 25
juni 1992 en artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 11 september 1992); 

artikel 148, §1, van de wet van 25 juni 1992, die krachtens dezelfde bepalingen op de-
zelfde datum in werking is getreden, bepaalt dat een wet die een nieuwe oorzaak van stui-
ting van de verjaring doet ontstaan, overeenkomstig dat beginsel, waarvan de wet van 25
juni 1992 op dat punt niet afwijkt, aan een handeling die onder vigeur van de oude wet is
gesteld, niet de uitwerking kan verlenen de verjaring de stuiten, terwijl de oude wet daar-
aan niet die uitwerking hechtte;

in dit geval is de door (verweerster) aangegane overeenkomst onder vigeur van de nieu-
we wet voor het eerst vernieuwd op 27 november 1992, en daarna op 9 december 1992
door (eiseres) opgezegd; uit de overgelegde stukken blijkt immers dat de jaarlijkse verval-
dag van de overeenkomst 27 november is;

de wet van 25 juni 1992 was dus vanaf 27 november 1992 van toepassing op de verze-
keringsovereenkomst  (van verweerster),  ingevolge voornoemd artikel  148,  §1,  van die
wet;

vanaf dat ogenblik heeft de schadeaangifte die (verweerster) op 21 april 1992 heeft ge-
daan de verjaring gestuit, hoewel zij werd gedaan onder vigeur van de oude wet;

de wet van 25 juni 1992 is niet alleen van toepassing op de nieuwe toestanden die na
haar inwerkingtreden zijn ontstaan maar tevens op de toekomstige gevolgen van toestan-
den die onder vigeur van de oude wet zijn ontstaan;

aangezien de driejarige verjaring niet was ingetreden ingevolge artikel 32 van de wet
van 11 juni 1876 [lees: 1874] toen zij op 27 november 1992 werd gestuit door de werking
van de wet van 25 juni 1992 en (eiseres) later (verweerster) niet schriftelijk op de hoogte
heeft gebracht van haar beslissing nopens haar tussenkomst, heeft de eerste rechter terecht
geoordeeld dat de rechtsvordering die bij dagvaarding van 14 juli 1995 was ingesteld, niet
verjaard was".

Grieven
In de regel is een nieuwe wet, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet al-

leen van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
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doen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; dat, inzake overeenkomsten,
de oude wet evenwel van toepassing blijft, tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of
uitdrukkelijk bepaalt dat ze geldt voor de lopende overeenkomsten.

Ingevolge de bepalingen van artikel 148, §§ 1 en 2, van de wet van 25 juni 1992, die, in
werking zijn getreden op 21 september 1992, zijn de bepalingen van die wet op de verze-
keringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwerkingtreding van die bepalingen,
pas van toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de
omzetting van die overeenkomsten, of wanneer een van die omstandigheden niet aanwe-
zig is, vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin de wet is
bekendgemaakt, dus op 1september 1994.

In dit geval is de door verweerster aangegane overeenkomst voor het eerst op 27 no-
vember 1992 vernieuwd, zoals het bestreden vonnis vaststelt, zodat de wet van 25 juni
1992 pas vanaf die datum op de overeenkomst kon worden toegepast.

De rechtsvordering van de verzekerde tot betaling van de verzekeringsuitkeringen is
gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekeraar en blijft geregeld door de wet
onder wier vigeur de overeenkomst is gesloten zolang er geen nieuwe wet van toepassing
is op die overeenkomst; daaruit volgt dat verweersters rechtsvordering tot betaling van
verzekeringsuitkeringen voor een schadegeval dat zich op 20 april 1992 heeft voorgedaan
en de modaliteiten van die rechtsvordering geregeld blijven door de wet van 11 juni 1874;
artikel 32 van die wet bepaalt dat elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ont-
staat, verjaart door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze ge-
grond is, zonder te voorzien in enige bijzondere oorzaak van stuiting van de verjaring.

Als men van mening is dat artikel 35, §3, van de wet van 25 juni 1992 onmiddellijk van
toepassing was op alle verzekeringsovereenkomsten op 21 september 1992 de dag van
haar inwerkingtreding, zou daaruit overigens enkel volgen dat de aangiften van schadege-
val die na deze datum zijn gedaan de verjaring van de rechtsvordering van de verzekerde
stuiten maar niet dat een verklaring die onder vigeur van de wet van 11 juni 1874 is ge-
daan dezelfde uitwerking zou hebben; de toepasselijke wet inzake stuiting van de verja-
ring van contractuele rechtsvorderingen is de wet die van kracht is de dag waarop het feit
is gebeurd dat als reden tot stuiting wordt aangevoerd.

Daaruit volgt dat de aangifte van het schadegeval van 20 april 1992 op 21 april 1992
onder vigeur van de wet van 11 juni 1874, alleen de gevolgen kon hebben die in die wet
zijn bepaald en dat het vonnis, dat oordeelt dat daardoor de verjaring van verweersters
rechtsvordering is gestuit vanaf 27 november 1992, niet naar recht is verantwoord (schen-
ding van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het schadegeval op 20 april

1992 is gebeurd en dat verweerster daarvan 's anderendaags bij eiseres aangifte
heeft gedaan;

Dat het bestreden vonnis, om te beslissen dat de rechtsvordering die verweer-
ster bij dagvaarding van 14 juli 1995 heeft ingesteld niet verjaard is, oordeelt dat
de verjaring is gestuit overeenkomstig artikel 35, §3, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

Overwegende dat naar luid van die bepaling, die op 21 september 1992 in wer-
king is getreden, indien het schadegeval tijdig is aangemeld, de verjaring gestuit
wordt tot op het ogenblik dat de verzekeraar aan de wederpartij schriftelijk ken-
nis heeft gegeven van zijn beslissing;
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Overwegende dat krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de wet enkel
beschikt voor het toekomende en geen terugwerkende kracht heeft;

Dat een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ont-
staan, overeenkomstig dat beginsel, waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt
niet afwijkt, aan een handeling die onder vigeur van de oude wet is gesteld, niet
de uitwerking kan verlenen de verjaring de stuiten, terwijl de oude wet daaraan
niet die uitwerking hechtte;

Dat het bestreden vonnis,  door te oordelen dat "de schadeaangifte die (ver-
weerster) op 21 april 1992 heeft gedaan de verjaring heeft gestuit", artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Na-

men, zitting houdend in hoger beroep.

12 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Andersluidende conclusie1 van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 225

1° KAMER - 12 april 2002

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID -
DEKKING - UITSLUITING - OPZETTELIJKE FOUT VAN DE VERZEKERDE - BEGRIP.

In de zin van art. 8, eerste lid, Wet 25 juni 1992, is een schadegeval opzettelijk veroorzaakt
als de verzekerde vrijwillig en bewust zo heeft gehandeld dat een derde daardoor een
redelijkerwijze voorzienbare schade heeft geleden; het is niet vereist dat de verzekerde
de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals  zij  zich heeft  voorgedaan1.  (Art.  8,

1 Het O.M. concludeerde tot vernietiging in hoofdzaak op grond dat de wil om schade toe te brengen
precies  het  criterium van onderscheid is  tussen de opzettelijke fout  en de zware  fout  die  schade
hebben veroorzaakt.
In de rechtsleer wordt de zware fout omschreven als een feit waarvan de gevolgen niet werden gewild
maar dat wijst op een dermate onvoorzichtig gedrag dat de dader "a eu ou a dû avoir conscience" dat
zijn gedrag een verzwaring van het risico inhield. De opzettelijke fout veronderstelt een feit waarvan
de schadelijke gevolgen bewust gewild zijn. (J.L. FAGNART, "Droit des assurances terrestres", dl III, nr.
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eerste lid, Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

(S. T. S.A. AGF BELGIUM)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0343.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 1999 gewezen door het

Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert twee middelen aan.
Die middelen zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk

Wetboek;
- artikel 16 van de Verzekeringswet, dat is titel X van boek 1 van het Wetboek van

Koophandel;
- de artikelen 1, 8, eerste en tweede lid, en 148, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de

landverzekeringsovereenkomst. 
Aangevochten beslissing
Het arrest heeft de rechtsvordering van Omer S. tegen eiser ingewilligd en laatstge-

noemdes vordering tot vrijwaring tegen verweerster, zijn verzekeraar "B.A. Familiale",
afgewezen en hem vervolgens veroordeeld in de kosten van zijn rechtsvordering tegen
verweerster en zijn appèlkosten.

Het arrest steunde daarbij op volgende gronden: 
"het hoger beroep van (eiser) is niet [...] gegrond in zoverre het ertoe strekt dekking te

verkrijgen van zijn verzekeraar 'familiale burgerlijke aansprakelijkheid';
die overeenkomst sluit immers de schade uit die door de verzekerde opzettelijk is toe-

gebracht;
uit alle vorige overwegingen blijkt duidelijk dat het incident waarvoor dekking wordt

gevraagd wel degelijk het gevolg is van een weloverwogen, vrijwillige en bewuste hande-
ling van de dader;

de verzekeringsmaatschappij weigert dus terecht om tussen te komen".

Grieven
1.1 Eerste onderdeel

115; M. FONTAINE, "Droit des assurances terrestres", 2de uitg., p. 180; van dezelfde auteur "La loi du
25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres", UCL, 1993, nr. 30).
Het bewust en overwogen stellen van een handeling volstaat  dus niet,  tevens moet  de bedoeling
worden vastgesteld om de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan.
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De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis "familiale burgerlijke aansprake-
lijkheid" die op 16 oktober 1984 tussen verweerster en eiser is gesloten bepalen in hun ar-
tikel 3 "omvang van de dekking, 5°", dat de "schade die opzettelijk door de verzekerde is
veroorzaakt of aan zijn zware fout te wijten is, niet onder de dekking vallen". 

De woorden "schade die opzettelijk door de verzekerde is veroorzaakt of [...] aan zijn
zware fout te wijten is, niet onder de dekking vallen" zijn duidelijk en onverenigbaar met
de uitlegging die het arrest eraan geeft.

Volgens de bewoordingen van artikel 3, 5°, is immers van dekking door de verzekeraar
uitgesloten "de schade" die opzettelijk wordt toegebracht en niet een weloverwogen, vrij-
willige en bewuste handeling die schade heeft veroorzaakt.

Dat wordt bevestigd door artikel 16 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 waarnaar
het litigieuze uitsluitingsbeding impliciet verwijst en dat bepaalde dat "verlies of schade,
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verzekerde, niet ten laste van de verzeke-
raar komt".

Toepassing van het beding van uitsluiting van dekking vereist dus niet alleen dat eiser
opzettelijk een slag heeft toegebracht aan de heer Omer S. maar bovendien dat hij de be-
doeling had met die slag verwondingen en arbeidsongeschiktheid te veroorzaken, wat het
arrest niet vaststelt.

Daaruit volgt dat het arrest, dat de vordering tot vrijwaring van eiser tegen verweerster
afwijst op grond dat de gevraagde dekking "wel degelijk het gevolg is van een welover-
wogen, vrijwillige en bewuste handeling van de dader", zoals door de overeenkomst is uit-
gesloten, het betwiste beding uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordin-
gen ervan en bijgevolg de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), dat het bovendien artikel 16 van de wet van
11 juni 1874 schendt en de bindende kracht miskent van de overeenkomst die gesloten is
tussen eiser en verweerster door ten onrechte te oordelen dat de weigering van verweerster
om tussen te komen wettelijk en contractueel gerechtvaardigd is (schending van artikel
1134, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

1.2 Tweede onderdeel
Artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt in

zijn eerste lid dat "niettegenstaande enig andersluidend beding, de verzekeraar niet ver-
plicht kan worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroor-
zaakt" en,  in zijn tweede lid,  dat "de verzekeraar de schade dekt veroorzaakt door de
schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de be-
gunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de geval-
len van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn
bepaald".

Het voornoemde eerste lid is op 21 september 1992 in werking getreden (koninklijk be-
sluit van 24 augustus 1992, artikel 1) en het tweede lid op 1 januari 1993 (koninklijk be-
sluit van 24 augustus 1992, artikel 3).

Artikel 148, §1, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat "de bepalingen van deze wet
op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwerkingtreding van die
bepalingen, eerst van toepassing zijn vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de
verlenging of de omzetting van de overeenkomst".

De litigieuze polis is ten deze op 16 oktober 1984 afgesloten.
Ze was jaarlijks vernieuwbaar vanaf 2 oktober 1985.
De eerste jaarlijkse vervaldag na de inwerkingtreding van de wet was dus 2 oktober

1993 zodat de wet van 25 juni 1992 van toepassing is op het litigieuze incident dat vol-
gens de vaststellingen van het arrest op 16 oktober 1993 is gebeurd.
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Uit het voormelde artikel 8, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 volgt: 
1° dat de verzekeraar geen dekking moet verlenen aan de verzekerde die opzettelijk het

schadegeval heeft veroorzaakt en
2° dat, behoudens uitzondering, de schade die de verzekerde niet opzettelijk heeft ver-

oorzaakt niet van dekking kan worden uitgesloten, ook al is die het gevolg van een zware
fout, dat wil zeggen een fout die de dader besefte of had moeten beseffen.

Daaruit volgt dat het arrest door te beslissen verweerster eiser geen dekking dient te
verlenen voor de schade die hij aan de heer Omer S. heeft toegebracht op grond dat hij
"een weloverwogen, vrijwillige en bewuste handeling" heeft gesteld en dat de dekking
van een dergelijke handeling door de overeenkomst is uitgesloten, zonder vast te stellen
dat eiser de schade die door zijn handeling is veroorzaakt opzettelijk heeft toegebracht, ar-
tikel 8, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 schendt en ook artikel 148, §1,
van dezelfde wet. Het schendt tevens artikel 1 van de genoemde wet van 1992 en artikel
1134, inzonderheid, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek door op grond van de boven-
vermelde redenen verweersters weigering te bekrachtigen om de verbintenissen uit haar
overeenkomst met eiser uit te voeren.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verwerpt eisers vordering tot vrijwaring tegen verweerster en ver-

oordeelt hem in de kosten.
Het steunt daarbij op de volgende gronden: 
"het hoger beroep van (eiser) is niet [...] gegrond in zoverre het ertoe strekt de dekking

te verkrijgen van zijn verzekeraar 'familiale burgerlijke aansprakelijkheid';
die overeenkomst sluit immers de schade uit die door de verzekerde opzettelijk is toe-

gebracht;
uit alle vorige overwegingen blijkt duidelijk dat het incident waarvoor dekking wordt

gevraagd wel degelijk het gevolg is van een weloverwogen, vrijwillige en bewuste hande-
ling van de dader;

de verzekeringsmaatschappij weigert dus terecht om tussen te komen".
Grieven
Eiser had in zijn appèlconclusie het volgende betoogd: 
"Artikel 3, 5°, van de algemene voorwaarden van de polis familiale B.A. die [eiser]

heeft afgesloten sluit dekking uit van "schade die opzettelijk is toegebracht of die te wij-
ten is aan de zware fout van de verzekerde";

Uit de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan blijkt dat de slagen en
verwondingen waarvoor de heer Santy vergoeding vraagt volledig onvrijwillig zijn toege-
bracht aangezien [eisers] optreden beperkt bleef tot het scheiden van de partijen Santy en
Leroy;

De eerste rechter heeft, door de te oordelen 'dat de dekking door de verzekeraar, met
toepassing van artikel 3, 5°, van de polis familiale B.A. die [eiser] heeft afgesloten, uitge-
sloten is omdat [eiser] opzettelijk heeft geduwd waardoor de heer Santy het evenwicht
heeft verloren en gevallen is, de wet op de landverzekering niet correct toegepast;

Een opzettelijke fout wordt immers gekenmerkt door de bedoeling schade toe te bren-
gen [...];
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[Eiser] zeker niet de bedoeling heeft gehad schade toe te brengen aan de heer Santy;
Zijn handeling wilde alleen een einde maken aan de slagen die aan zijn echtgenote wer-

den toegebracht;
Het bewijs dat [eiser] schade wilde toebrengen is ten deze niet geleverd;
Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt overigens dat 'de verzekeraar

de schade dekt veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringne-
mer, van de verzekerde of van de begunstigde'".

Het arrest beantwoordt noch door de voorgaande motieven noch door enig [ander] mo-
tief dat verweer waarin omstandig wordt uiteengezet dat het beding van uitsluiting van
dekking uit de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen alleen toepassing vindt in het
geval de verzekerde de schade wilde veroorzaken.

Daaruit volgt dat de beslissing die eisers oproeping tot vrijwaring jegens verweerster af-
wijst niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat het arrest vaststelt: "dat bij een twist over de wijze waarop

[eisers echtgenote] de stoep schoonveegde, haar buurman [...], toen vierentachtig
jaar oud, haar met de bezem een slag op het been toebracht; dat [eiser] daarop
tussenbeide is gekomen en de oude man heeft weggeduwd waardoor hij op de rij-
baan viel";

Dat het arrest oordeelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd "dat er
hier een leeftijdsverschil van vierenvijftig jaar is tussen [het slachtoffer] die in
1910 is geboren, en [eiser] die in 1964 is geboren" en "dat [eiser], door de oude
man, die misschien opvliegend maar zeker niet bedreigend was, weg te duwen en
aldus te doen vallen, duidelijk een fout heeft begaan die geenszins door het ge-
drag van het slachtoffer wordt gerechtvaardigd";

Dat het arrest, door de motieven die het middel bekritiseert, beslist dat ver-
weerster, verzekeraar van eisers burgerlijke aansprakelijkheid, de gevolgen van
die fout niet moet dekken;

Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat

krachtens artikel 148, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst,  de bepalingen van die wet van toepassing zijn op de overeen-
komst die de partijen sedert 2 oktober 1993 verbindt en dat de feiten op 16 okto-
ber 1993 zijn gebeurd;

Dat daaruit volgt dat artikel 16 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 niet
van toepassing is op het geschil; dat het arrest dat artikel trouwens niet toepast;

Overwegende dat het arrest, voor het overige, door te oordelen dat de verzeker-
de opzettelijk schade heeft veroorzaakt, in de zin van het beding dat dekking van
een dergelijke schade uitsluit, wanneer de schade "uit een weloverwogen, vrijwil-
lige en bewuste handeling van de dader volgt", dat beding niet uitlegt op een wij-
ze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en de bewijskracht van de
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polis niet miskent;
Dat het arrest, door eisers vordering tot dekking af te wijzen, aan dat beding de

gevolgen toekent die het,  volgens zijn uitlegging, wettelijk tussen de partijen
heeft;

Tweede onderdeel
Overwegende dat de verzekeraar, naar luid van artikel 8, eerste lid, van de wet

van 25 juni 1992, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet kan verplicht
worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroor-
zaakt;

Dat volgens die bepaling een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt als de ver-
zekerde vrijwillig en bewust zo heeft gehandeld dat een derde daardoor een rede-
lijkerwijze voorzienbare schade lijdt;

Dat niet is vereist dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorza-
ken zoals zij zich heeft voorgedaan;

Overwegende dat  het  arrest,  enerzijds,  oordeelt  "dat  het  incident  waarvoor
dekking wordt gevraagd het gevolg is van een weloverwogen, vrijwillige en be-
wuste handeling" van eiser;

Dat het arrest anderzijds, door het geweld te beschrijven van de handeling die
tot de val van de getroffene heeft geleid en door het leeftijdsverschil te beklemto-
nen en dus de ongelijke krachtverhouding tussen beide protagonisten, vaststelt
dat de schade redelijkerwijze voorzienbaar was;

Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige niet preciseert waarin het ar-

rest artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 schendt;
Dat geen van de onderdelen kan worden aangenomen;
Tweede middel
Overwegende dat het arrest door zijn uitlegging van het litigieuze beding te-

genover die van eiser te stellen diens in het middel weergegeven conclusie beant-
woordt;

Dat het middel feitelijke grondslag mist: 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend
voorzitter – Andersluidende conclusie1 van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.

Nr. 226
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1° KAMER - 12 april 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.

Een  zaak  is  door  een  gebrek  aangetast  indien  zij  een  abnormaal  kenmerk  vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; het hoeft niet per se
een blijvend element te zijn dat inherent is aan de zaak, en dient zich niet noodzakelijk
voor te doen buiten elk toedoen van een derde1 2. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. GARAGE LAMBRECHT NV e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0310.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek;
(...)
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest veroordeelt eiser het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds

tot betaling, telkens met intresten en kosten, van 359.506 BEF aan verweerster de NV Ga-
rage Lambrecht en van 47.208 BEF aan verweerder het Vlaams Gewest op grond van on-
der andere volgende overwegingen: 

- (folio 653, al. 1)
"Op die plaats was op de rijbaan een mazoutvlek aanwezig waardoor Ciro Miccoli, be-

stuurder van het autovoertuig Mercedes 300 SEL -eigendom van (verweerster de) NV Ga-
rage Lambrecht-, naar eigen verklaring, de controle over het stuur verloor, begon te slip-
pen en tegen de vangrails terecht kwam. "

- (folio 656, onderaan)
"(...) dat de bedoelde vlek op de rijbaan slechts in laatste instantie zichtbaar werd, op

een ogenblik waarop iedere reactie onmogelijk was, zodat mag besloten worden dat de
voormelde autobestuurder met een onvoorzienbare hindernis werd geconfronteerd.

1 Zie Cass., 13 mei 1993, A.R. 9663, nr. 235; 2 maart 1995, A.R. C.94.0313.F, nr. 130.
2 Het O.M. was van mening dat de grief niet ontvankelijk was omdat art. 17, § 1, 1°, K.B. 16 dec.
1981  niet  als  geschonden  wetsbepaling  was  aangewezen,  zodat  de  opgeworpen  grond  van  niet-
ontvankelijkheid van het middelonderdeel moest worden aangenomen (zie Cass., 5 dec. 1997, A.R.
C.96.0332.F, nr. 533).
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"(...) dat het oliespoor wel degelijk aan de basis ligt van het al slippend uitwijken naar
rechts van het bedoeld autovoertuig (...)"

- (folio 657, bovenaan)
"(...) dat de 'mazoutvlek' een onvoorzienbare hindernis vormde (...) dat het (ongeval)

veroorzaakt werd door een toevallig feit dat overmacht uitmaakte voor de autobestuurder
Miccoli.

- (folio 657, onderaan)
"II.2. Treft het Vlaams Gewest fout in dit ongeval.
"Op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek rust er een vermoe-

den van aansprakelijkheid op de bewaarder van de gebrekkige zaak. Dit gebrek hoeft niet
noodzakelijk een intrinsiek gebrek te zijn. Dit vermoeden van fout kan door de bewaarder
van de rijbaan enkel weerlegd worden indien hij bewijst dat de schade aan een vreemde
oorzaak te wijten is, zoals toeval.

"Dit is terzake het geval gelet op de overmachtsituatie die voorhanden was, zoals hier-
voor uiteengezet, redenering die hier dan ook als integraal herhaald beschouwd wordt. "

Grieven
(...)
2.3. Derde onderdeel
Artikel 1384, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek legt een vermoeden van

aansprakelijkheid op de bewaarder van een gebrekkige zaak.
Overeenkomstig dit artikel kan genoemd vermoeden van aansprakelijkheid en-

kel weerlegd worden door het bewijs dat de schade aan een vreemde oorzaak te
wijten is, dus door het bewijs dat de schade niet veroorzaakt werd door de ge-
brekkige zaak maar door een vreemde oorzaak.

Het aangevochten arrest kon derhalve op grond van de overweging "dat het
oliespoor wel degelijk aan de basis ligt van het al slippend uitwijken naar rechts
van het bedoeld autovoertuig" (folio 656, onderaan) en dat de olievlek de oor-
zaak van het slippen en het ongeval en de schade was, niet wettig besluiten dat
het vermoeden van aansprakelijkheid dat ingevolge artikel 1384, alinea 1, van
het Burgerlijk Wetboek rustte op verweerder het Vlaams Gewest als bewaarder
van de gebrekkige zaak, zijnde -impliciet- de rijbaan met de olievlek, weerlegd
was en dat bewezen was dat de schade aan een vreemde oorzaak te wijten was,
-impliciet- niet aan de gebrekkige zaak te wijten was.

Hieruit volgt dat het arrest niet wettelijk verantwoord is en artikel 1384, alinea
1, van het Burgerlijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel 
Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechter aanneemt,zonder deswege te worden bekriti-

seerd, dat verweerder de bewaarder was van de weg;
Overwegende dat een zaak door een gebrek is aangetast indien zij een abnor-

maal  kenmerk vertoont waardoor  zij  in  bepaalde omstandigheden schade kan
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veroorzaken; dat een gebrek niet uitsluitend een blijvend element moet zijn dat
inherent is aan de zaak en zich niet noodzakelijk moet voordoen buiten elk toe-
doen van een derde;

Overwegende dat het arrest evenwel geen gegevens aanreikt waaruit zou moe-
ten worden afgeleid dat de schade niet zou veroorzaakt zijn door een gebrek aan
de zaak maar wel zou zijn veroorzaakt door een vreemde oorzaak;

Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de zaken voegt en uit-

spraak doet over de vordering van het Vlaams Gewest tegen de NV Winterthur
Verzekeringen;

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

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

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

12 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie2 van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaten:  mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 227

3° KAMER - 15 april 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE -
ANDERE PARTIJ - GEBREK AAN ANTWOORD - VOORWAARDEN.

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - TERMIJN - NIEUW

ONGEVAL GEDURENDE DE TERMIJN.

1º  Een  partij  mag  een  gebrek  aan  antwoord  op  de  conclusie  van  een  andere  partij
aanvoeren indien de berechting van de door die conclusie opgeworpen betwisting belang
heeft voor het geschil tussen haarzelf en de andere partijen; het middel afgeleid uit dat
gebrek aan antwoord wordt evenwel niet aangenomen indien het Hof vaststelt dat voor
de berechting van het geschil dat belang heeft voor de partij die de genoemde conclusie
heeft genomen, de rechter wegens zijn beslissing die conclusie niet meer behoefde te
beantwoorden1. (Art. 149 Gw. 1994)

2º De omstandigheid dat zich een nieuw arbeidsongeval voordoet gedurende de termijn tot
herziening van de wegens een eerste ongeval verschuldigde vergoedingen ontslaat de

1 Cass., 13 dec. 1984, AR 6927-7047, nr. 235.



986 HOF VAN CASSATIE 15.4.02 - Nr. 227 

eerste verzekeraar niet van zijn verplichting om rekening te houden met een wijziging van
het verlies van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene wanneer die tijdens dezelfde
termijn opgetreden wijziging te wijten is aan de gevolgen van het eerste ongeval. (Art. 72
Arbeidsongevallenwet)

(A. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0017.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen het arrest van 16 oktober 2000 van het Ar-

beidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan. 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk op grond

dat het "binnen de wettelijke termijn is ingesteld en dus regelmatig is naar de vorm".
Grieven
In zijn conclusie betoogde eiser dat verweerster in haar schrijven van 21 april 1998 had

berust in het op 6 februari 1998 uitgesproken vonnis. In haar conclusie verzocht de naam-
loze vennootschap KBC Verzekeringen, die dat op dat punt dezelfde belangen had als ei-
ser, het arbeidshof om het hoger beroep van verweerster niet ontvankelijk te verklaren,
onder meer op grond dat "de raadsman van (verweerster), bij schrijven van 21 april 1998
de raadsman van concluante mededeelde dat haar cliënte geen hoger beroep instelde en
dat zij berustte in het vonnis van 6 februari 1998". In geen enkele overweging antwoordt
het arrest op de tegen het hoger beroep aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid vol-
gens welke verweerster berust had in het bestreden vonnis; het is derhalve niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 24, 34 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen 
Na te hebben vastgesteld dat eiser op 21 november 1990 getroffen werd door een ar-

beidsongeval dat door verweerster werd vergoed en waarvan de restletsels ingevolge een
op 26 juni 1993 gesloten akkoord over de schadeloosstelling waren geconsolideerd waar-
bij een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid was aangenomen van dertien pro-
cent, en na voor recht te hebben gezegd dat eiser op 9 september 1994 een tweede ongeval
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was overkomen dat, zoals het arrest overweegt, "een letsel heeft veroorzaakt dat onder-
scheiden was van het door het eerste ongeval van 1990 veroorzaakte letsel", zijn vordering
tot herziening van de verergering van de aan het eerste ongeval van 1990 te wijten restlet-
sels verwerpt op grond dat "op het vlak van het recht, het bewijs van een nieuw ongeval
dat zich had voorgedaan op 9 september 1994 - waarop (eiser) zich trouwens reeds van bij
het begin had beroepen - tot gevolg heeft dat, zelfs als de deskundige in het kader van zijn
herzieningsopdracht besluit dat zich gedurende de herzieningstermijn een wijziging heeft
voorgedaan in de gezondheidstoestand (van eiser) en hij die wijziging licht noemt voor de
periode van 12 december 1993 tot 31 december 1993, de belangrijkste wijziging die hij
van 'gemengde' oorsprong noemt, uiteraard het gevolg van een nieuw arbeidsongeval is
voor een reeds bestaande toestand die te wijten was aan het vorige ongeval, wat binnen de
forfaitaire schadeloosstellingsregeling van de Arbeidsongevallenwet betekent dat het nieu-
we percentage van 20 pct. gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid met ingang van
13 januari 1996 niet ten laste kan komen van de voor het eerste ongeval aansprakelijke ar-
beidsongevallenverzekeraar. Het 'nieuwe feit'  waarvan de deskundige gewaagt was een
nieuw arbeidsongeval dat een wijziging bracht in een vooraf bestaande toestand waarbij
de  ten  tijde  van dat  ongeval  aansprakelijke  arbeidsongevallenverzekeraar  de  volledige
schade dient te vergoeden, ook al is die ten dele het gevolg van de vooraf bestaande ge-
zondheidstoestand van de getroffene die te dezen een gedeeltelijke blijvende arbeidsonge-
schiktheid van 13 pct. had opgelopen (...). Er bestaat derhalve geen grond tot enige moge-
lijke 'verdeling' van de aansprakelijkheid voor de door (eiser) ten gevolge van het ongeval
van 9 september 1994 geleden schade en die schade moet in beginsel worden vergoed
door de arbeidsongevallenverzekeraar die het laatste ongeval heeft vergoed".

Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Krachtens artikel 72 van de wet van 10 april 1971 kan de getroffene van een arbeidson-

geval wiens gezondheidstoestand binnen drie jaar volgend op de datum van de bekrachti-
ging van het akkoord, ten gevolge van dat ongeval verslechtert waardoor zijn graad van
arbeidsongeschiktheid toeneemt, ten laste van de arbeidsongevallenverzekeraar de herzie-
ning vorderen van het bedrag van de in artikel 24 van de wet van 10 april 1971 bedoelde
jaarlijkse uitkering, die, overeenkomstig artikel 34 van genoemde wet wordt berekend op
basis van het loon van het jaar dat aan het ongeval voorafgaat en die, na het verstrijken
van de herzieningstermijn een lijfrente wordt die op dezelfde grondslagen berekend wordt
overeenkomstig artikel 24, laatste lid; de rechten die de getroffene aan die wetsbepalingen
ontleent staan volledig los van die waarop hij zich tegen een tweede arbeidsongevallenver-
zekeraar kan beroepen als hij binnen de herzieningstermijn getroffen wordt door een twee-
de arbeidsongeval; ieder arbeidsongeval moet apart en afzonderlijk worden bekeken en
aanleiding geven tot afzonderlijke vergoedingen die worden berekend op het voor elk er-
van vastgestelde basisloon; als het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het, met verwij-
zing naar het deskundigenverslag, aanneemt dat de gezondheidstoestand van eiser vanaf
17 december 1993 en dus gedurende de herzieningstermijn verslechterd is ten gevolge van
het ongeval van 21 november 1990, maar niettemin zijn vordering tot herziening verwerpt
op grond dat de eerste verzekeraar van elke verplichting is ontslagen doordat eiser gedu-
rende de herzieningstermijn een tweede ongeval is overkomen, schendt het derhalve de ar-
tikelen 24, 34 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

2.2. Tweede onderdeel
De deskundige Lafontaine wijst in zijn verslag erop dat "hij in de winter van 1993 een

lichte verergering vaststelt van de gezondheidstoestand die geleid heeft tot een nieuwe ar-
beidsongeschiktheid van 12 december 1993 tot 31 december 1993 alsook tot een wijziging
van het klinisch beeld met parese van de levatores van de linkervoet die niet was vermeld
in de opsomming van de restverschijnselen van het ongeval" en hij komt tot de slotsom
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dat  gedurende de herzieningstermijn "een lichte achteruitgang (...)  van gemengde oor-
sprong is opgetreden, namelijk een lichte op 17 december 1993 die ontegensprekelijk ver-
band hield met het ongeval van 21 november 1990 en een duidelijk meer uitgesproken
achteruitgang na een welbepaalde gebeurtenis op 9 september 1994"; als het arrest aldus
moet worden uitgelegd dat het beslist dat het enige nieuwe, door de deskundige in aan-
merking genomen feit een nieuw arbeidsongeval is en dat hij tot het besluit is gekomen
dat de aan het eerste ongeval te wijten arbeidsongeschiktheid van eiser vastgesteld bleef
op dertien procent, geeft het aan dat verslag een uitlegging die onverenigbaar is met de
bewoordingen ervan en schendt het derhalve de bewijskracht ervan (schending van de ar-
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

2.3 Derde onderdeel
In zijn appèlconclusie grondde eiser zijn vordering tot herziening op de achteruitgang

van zijn gezondheidstoestand en hij herinnerde eraan dat "de deskundige op bladzijde 29
van zijn verslag het volgende verklaarde: 'een lichte achteruitgang van gemengde oor-
sprong is opgetreden, namelijk een lichte op 17 december 1993 en een duidelijk meer uit-
gesproken achteruitgang na een welbepaalde gebeurtenis op 9 september 1994'";  eiser
leidde daaruit af dat de verslechtering van zijn toestand "dus ontegensprekelijk ook ver-
band hield met het ongeval waarvoor herziening wordt gevorderd; dat (eiser), ongeacht of
de feiten van 9 september 1994 al dan niet als een arbeidsongeval worden aangemerkt, het
recht heeft de herziening van zijn geval te vragen na de verergering van de gevolgen van
het  ongeval  van  1990,  aangezien  de  verergering  eveneens  verband  houdt  met  dat
ongeval"; als het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het beslist dat de gehele schade
waarvoor eiser vergoeding vordert te wijten is aan het ongeval van 9 september 1994 en
dat hij die beslissing niet grondt op het deskundigenverslag, niet aangeeftt op welke gege-
vens het zich baseert en niet antwoordt op de conclusie van eiser die, steunend op dat ver-
slag betoogde dat de achteruitgang van zijn gezondheidstoestand eveneens aan het eerste
ongeval te wijten was; het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending
van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
Overwegende dat het middel aanvoert dat niet is geantwoord op de conclusie

van de partij KBC Verzekeringen en op die van eiser;
Overwegende dat het arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat het hoger beroep

van verweerster uitsluitend tegen eiser gericht was, beslist dat voornoemd hoger
beroep "geen gevolgen had voor de partij KBC Verzekeringen" en "geen invloed
had op het vonnis, in zoverre het [die partij] buiten het geding stelt"; dat het ar-
beidshof ingevolge die beslissing de overige verweermiddelen en excepties, die
vervat waren in de conclusie van die partij, niet meer hoefde te onderzoeken;

Overwegende dat eiser in zijn eigen conclusie onder de aanhef "excepties van
niet-ontvankelijkheid" aanvoerde dat: "de [partij KBC Verzekeringen] twee ex-
cepties opwerpt: 1. de berusting in de beslissing van de rechter. [Verweerster]
heeft berust in de beslissing. Zij betoogt dat de materie van de arbeidsongevallen
de openbare orde raakt en dat derhalve haar berusting geen juridische gevolgen
heeft voor haar recht om hoger beroep in te stellen. [Eiser] laat de beslissing
daaromtrent over aan het wijs oordeel van het [arbeids]hof 2.[...] .

Overwegende dat uit die conclusie niet blijkt dat eiser zich in zijn voordeel
heeft beroepen op de door de partij KBC Verzekeringen tegen het hoger beroep
van verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid; dat de appèlrech-
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ters derhalve niet gehouden waren op die conclusie te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het feit dat zich een nieuw arbeidsongeval voordoet geduren-

de de termijn tot herziening van de wegens een eerste ongeval verschuldigde ver-
goedingen niet tot gevolg heeft dat de eerste verzekeraar ontslagen is van zijn
verplichting om rekening te houden met een wijziging van het verlies van de ar-
beidsongeschiktheid van de getroffene wanneer die tijdens dezelfde termijn op-
getreden wijziging te wijten is aan de gevolgen van het eerste ongeval; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de wijziging van de gezondheidstoe-
stand van eiser te wijten is aan "twee schadeveroorzakende gebeurtenissen die
gescheiden zijn in de tijd", namelijk respectievelijk op 17 december 1993 en op 9
september 1994;

Overwegende dat het arrest, na te hebben beslist dat de achteruitgang van ei-
sers gezondheidstoestand die op laatstvermelde datum was opgetreden, te wijten
was aan een nieuw arbeidsongeval, beslist dat dit ongeval "tot gevolg heeft dat,
zelfs als de deskundige in het kader van zijn herzieningsopdracht besluit dat zich
gedurende de herzieningstermijn een wijziging heeft voorgedaan in de gezond-
heidstoestand [van eiser] en hij die wijziging klein noemt voor de periode van 12
(lees: 17) december 1993 tot 31 december 1993, de belangrijkste wijziging [...]
het gevolg van een nieuw arbeidsongeval is voor een reeds bestaande toestand
die te wijten was aan het vorige ongeval, wat binnen de forfaitaire schadeloos-
stellingsregeling van de Arbeidsongevallenwet betekent dat het nieuwe percenta-
ge van 20 pct. gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid met ingang van 13
januari 1996 niet ten laste kan komen van de voor het eerste ongeval aansprake-
lijke arbeidsongevallenverzekeraar";

Overwegende dat het arrest aldus weliswaar de beslissing dat verweerster niet
gehouden is tot een schadeloosstelling die berekend wordt op grond van een blij-
vende arbeidsongeschiktheid van 20 pct., die het gevolg is van een nieuw, op 9
september 1994 gebeurd arbeidsongeval, verantwoordt, maar dat het daarentegen
de beslissing waarbij de vordering tot herziening die eiser eveneens grondde op
het feit dat zijn toestand verslechterde op 17 december 1993 werd verworpen,
niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over de overige grieven: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de twee andere on-

derdelen van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot herziening die

tegen verweerster was ingesteld op grond van de op 17 december 1993 opgetre-
den wijziging van het verlies van eisers arbeidsgeschiktheid niet gegrond ver-
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klaart;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt

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

15 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat:  mr. Draps.

Nr. 228

3° KAMER - 15 april 2002

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BESTAAN - PLOTSELINGE

GEBEURTENIS - BEGRIP - ENKELE UREN TEVOREN GEPLEEGDE OVERVAL - COLLEGA'S - WANORDE

- AANBLIK - SHOCK.

De shock bij de aanblik van de collega's en de wanorde ten gevolge van de enkele uren
tevoren gepleegde overval kan als een plotselinge gebeurtenis worden aangemerkt1. (Art.
2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Art. 9, Arbeidsongevallenwet)

(LA POSTE T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0079.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen het op 13 juli 1999 door het Arbeidshof te

Luik gewezen arrest.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert één cassatiemiddel aan.
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, inzonderheid eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 betref-

fende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

- artikel 149 van de Grondwet;

1 Zie L. VAN GOSSUM, "Les accidents du travail", 5de ed., Brussel, 2000, p. 53, nr. 3.3.b.1.
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- artikelen 7, eerste en tweede lid, en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen 
Met bevestiging van het beroepen vonnis beslist het arrest dat, nu verweerder heeft aan-

getoond dat zich tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst een ongeval heeft voorge-
daan dat een letsel kan veroorzaken, een geneesheer-deskundige moet worden belast met
de opdracht uit te maken of de door verweerder opgelopen letsels, op zijn minst ten dele,
het gevolg zijn van de gebeurtenis op 14 juli 1997, namelijk de aanblik van het postkan-
toor te Beyne-Heusay bij zijn aankomst op het werk. Het arrest beslist aldus - na erop te
hebben gewezen dat er op 14 juli 1997, omstreeks 6 uur [15] in het postkantoor te Beyne-
Heusay een poging tot diefstal was gedaan door twee gangsters die een deur hadden inge-
beukt door middel van een stormram, daarna begonnen waren met het inbeuken van een
andere deur die een veiligheidssas afsloot, maar gevlucht waren bij de aankondiging dat
de rijkswacht was gewaarschuwd; dat verweerder kort voor 10 uur 30 op zijn werk aan-
kwam om er het werk aan te vatten; dat uit een aangifte van het arbeidsongeval, dagteke-
nend van 28 juli 1997, blijkt dat het ongeval is gebeurd op 14 juli om 10 uur 38 en dat op
hetzelfde ogenblik de naasthogere chef van de getroffene op de hoogte is gebracht; dat ei-
seres weigerde het bestaan van een arbeidsongeval aan te nemen maar betoogde dat ver-
weerder "niet in dienst was op het ogenblik van de overval", zodat de schok die hij bij zijn
aankomst te verwerken kreeg "twee (sic) uur na de feiten (kan) worden verklaard uit zijn
persoonlijke aanleg, maar niet uit de plotselinge gebeurtenis". Het arrest baseert zich daar-
toe op de volgende gronden: 

"in strijd met wat (eiseres) betoogt, bestond de plotselinge gebeurtenis niet in de schok
die de persoon te verwerken kreeg ten gevolge van de handelingen die gepaard gingen met
de poging tot diefstal zelf, daar die poging niet plaatsvond in de tegenwoordigheid van de
betrokkene en derhalve evenmin tijdens de uitoefening van zijn ambt;

"de door (verweerder) aangevoerde en door de rechtbank aangenomen plotselinge ge-
beurtenis bestond veeleer in de schok die de getroffene bij zijn aankomst op het werk te
verwerken kreeg bij de aanblik van de materiële toestand die was ontstaan ten gevolge van
de poging tot diefstal en die er het zichtbare teken van vormde, namelijk een ingebeukte
deur en een tweede beschadigde deur, de zichtbare emotie van de collega's en de opwin-
ding die er ter plaatse heerste;

het dient als vaststaand te worden aangenomen dat die externe gegevens voorhanden
waren op het ogenblik dat (verweerder) op 14 juli 1997 omstreeks 10 uur 30 op zijn werk
aankwam en (eiseres) trouwens niet beweert dat die plaatsen hun oorspronkelijk uitzicht
hadden herkregen en dat haar personeelsleden hun gewone gemoedsrust hadden hervon-
den alsof er niets gebeurd was;

bovendien blijkt uit de door (verweerder) overgelegde medische stukken op zijn minst
dat voornoemde externe gegevens, door de angst die zij veroorzaakten, de stress konden
hebben uitgelokt en het bij de patiënt vastgestelde psychiatrisch ziektebeeld konden heb-
ben teweeggebracht, in welk geval dat ziektebeeld door de wet, behoudens tegenbewijs,
geacht wordt door het ongeval te zijn veroorzaakt;

het  is,  zoals  (eiseres)  beklemtoont,  weliswaar  mogelijk  dat  die  psychische  stoornis
eveneens toe te schrijven was aan de vooraf bestaande geestestoestand van (verweerder),
maar in dat geval is die toestand verslechterd ten gevolge van de gebeurtenissen van 14
juli 1997, zodat ze één van de oorzaken van de vastgestelde aandoening zijn die niet in de
persoon van de getroffene zelf gelegen is;

de eerste rechters erkennen dus terecht  dat (verweerder) een plotselinge gebeurtenis
aantoont en eveneens terecht preciseren zij in hun motivering 'dat de plotselinge weerslag
van een uitwendige oorzaak op de persoon te dezen bestaat in de emotie bij het zien van
de collega's en van de wanorde die het gevolg was van de enkele uren tevoren gepleegde
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overval';
het is dus eveneens op goede gronden dat zij de aangewezen deskundige belasten met

de opdracht na te gaan of het door (verweerder) opgelopen letsel wel degelijk, op zijn
minst ten dele, het gevolg is van de plotselinge gebeurtenis van 14 juli 1997, aangezien
het wettelijk vermoeden van het oorzakelijk verband door het bewijs van het tegendeel
kan worden weerlegd;

een normaal gehard waarnemer kan zich immers afvragen of de loutere sporen van een
poging tot diefstal die al verschillende uren geleden gebeurd is, zelfs gedeeltelijk, een zo
ernstige psychische stoornis hebben kunnen veroorzaken, tenzij wordt aangenomen dat de
getroffene reeds van meet af aan uiterst kwetsbaar was (...);

aangezien de plotselinge gebeurtenis zodanig is als hierboven omschreven, volgt daar-
uit dat het ongeval, als dat laatste zo blijkt te zijn, gebeurd is in de uitoefening van het
ambt van (verweerder), nu het zich heeft voorgedaan bij diens aankomst op zijn werk".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Volgens artikel 2, vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 dient het bewijs van het be-

staan van een plotselinge gebeurtenis te worden geleverd door het personeelslid dat meent
door een arbeidsongeval getroffen te zijn. In haar conclusie voor het arbeidshof betoogde
eiseres dat de plotselinge gebeurtenis een vaststaand objectief bestanddeel veronderstelt
en dat het door verweerder aangevoerde feit, namelijk de vaststelling van de wanorde in
het postkantoor en de stress van zijn collega's, wegens het louter subjectief karakter ervan,
niet als een plotselinge gebeurtenis kon worden beschouwd.

Het arrest antwoordt niet op dat verweermiddel; het is derhalve niet regelmatig met re-
denen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en, door te beslissen dat ver-
weerder te dezen getroffen is door een arbeidsongeval, miskent het arrest het juridisch be-
grip plotselinge gebeurtenis en bijgevolg dat van arbeidsongeval (schending van de overi-
ge, in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, inzonderheid artikel 2, vierde
lid, van de wet van 3 juli 1967).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de plotselinge gebeurtenis "bestond

in de schok die de getroffene bij zijn aankomst op het werk te verwerken kreeg
bij de aanblik van de materiële toestand die was ontstaan ten gevolge van de po-
ging tot diefstal en die er het zichtbare teken van vormde, namelijk een inge-
beukte deur en een tweede beschadigde deur, de zichtbare emotie van de colle-
ga's en de opwinding die er ter plaatse heerste; dat als vaststaand moet worden
aangenomen dat die externe gegevens voorhanden waren op het ogenblik dat
[verweerder] op 14 juli 1997 omstreeks 10 uur 30 op zijn werk aankwam en dat
[eiseres]  trouwens niet  beweerde  dat  die  plaatsen hun  oorspronkelijk  uitzicht
hadden herkregen en dat haar personeelsleden hun gewone gemoedsrust hadden
hervonden alsof er niets gebeurd was; dat bovendien uit de door [verweerder]
overgelegde medische stukken op zijn minst blijkt dat die externe gegevens, door
de angst die zij veroorzaakten, de stress konden hebben uitgelokt en het bij de
patiënt  vastgestelde  psychiatrisch  ziektebeeld  konden  hebben  teweeggebracht
[...]; dat de eerste rechters dus terecht erkennen dat [verweerder] een plotselinge
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gebeurtenis aantoont en dat zij in hun motivering preciseren 'dat de plotselinge
weerslag van een uitwendige oorzaak op de persoon te dezen de emotie is bij het
zien van de collega's en van de wanorde die het gevolg was van de enkele uren
tevoren gepleegde overval'";

Overwegende dat de appèlrechters door die overwegingen, waaruit met name
blijkt dat de aanblik van de situatie door verweerder op objectieve gegevens be-
rust,  hun beslissing regelmatig met  redenen omkleden en wettig beslissen dat
verweerder het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aantoonde;

Dat geen van de onderdelen kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

15 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Simont.

Nr. 229

3° KAMER - 15 april 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - VENNOTEN -
EIGEN TIJDSINDELING - SAMENWERKING.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - FEITELIJKE GEGEVENS VAN

DE ZAAK - TEGENOVERGESTELDE BEOORDELING - MIDDELEN - ARGUMENTEN - VERPLICHTING OM

TE ANTWOORDEN - GRENZEN.

1º  De  rechter  beslist  wettig  dat  het  bestaan  van  een  gezagsverhouding  tussen  een
vennootschap en sommige van haar vennoten niet bewezen is, wanneer hij erop wijst dat
laatstgenoemden werken naargelang zij beschikbaar zijn of zoals het hun goed uitkomt,
de arbeid in onderling akkoord tussen de vennoten verdeeld wordt, het een familiebedrijf
betreft, de arbeidsverhoudingen derhalve op een samenwerking berusten die weliswaar
gecoördineerd wordt zonder dat er evenwel nauwkeurige richtlijnen gegeven worden over
de  wijze  waarop  het  werk  moet  worden  gedaan  en  het  bedrijf,  benevens  de
bovengenoemde vennoten, geregeld werknemers tewerkstelt  die kunnen inspringen bij
onverwachte  afwezigheid  van  een  van  die  vennoten1.  (Artt.  2  en  3
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hij tegenover een middel van een
partij zijn tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt, zonder
dat hij daarenboven hoeft te antwoorden op alle argumenten die de voormelde partij tot
staving van dat verweer aanvoert en die geen afzonderlijke middelen zijn2. (Art. 149, Gw.

1 Zie Cass., 10 sept. 2001, AR S.00.0187.F, nr. 453; 14 jan. 2002, AR S.01.0016.F, nr. 25 met concl.
O.M.
2 Cass., 3 mei 2000, AR P.99.1197.F, nr. 268; zie Cass., 14 jan. 1998, AR P.97.0988.F, nr. 24.
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1994)

(RSZ T. AU TISON B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0085.F)

I. Bestreden uitspraak
De voorziening is gericht tegen het arrest van 5 december 2000 van het Ar-

beidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een cassatiemiddel aan.
Het is als volgt gesteld: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 2, 3, 17, 1°, en 20, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsover-

eenkomsten;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 1, §1, 14, § 1, 15, 21, § 1, 22 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-

ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders;

- artikelen 1, § 1, 2, § 1, en 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 hou-
dende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen 
Het arrest heeft met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter beslist dat eiser

het bewijs niet leverde van het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid tussen
mevrouw O., mevrouw B. D., de heer L. en verweerster en, bijgevolg, heeft het de vorde-
ringen van eiser tot betaling van bijdragen, bijdrageopslagen en interesten, die verschul-
digd zijn wegens de arbeid van die werknemers in dienst van verweerster, verworpen; het
heeft aldus beslist op de volgende gronden: 

"De zaakvoerster van de vennootschap (verweerster) verklaart het restaurant te hebben
overgenomen met de bedoeling haar dochter en haar zoon werk te verschaffen. Zij voegt
eraan toe dat de arbeid van de personen die als zelfstandigen worden beschouwd, afhangt
van hun beschikbaarheid en van de te verrichten arbeid. Het werk wordt in onderling ak-
koord tussen de vennoten verdeeld.

Mevrouw O.
De dochter van mevrouw D. helpt, blijkens de verklaringen van haar moeder, de heer L.

in de keuken en staat in voor de afdeling 'traiteur'. Volgens haar werkt zij ook in de zaal.
Zij heeft geen bijzondere opleiding genoten en verricht geen bepaalde taak. Zij ontvangt
45.000 Belgische frank per maand. Haar moeder zet in een brief uiteen dat zij geen vast
uurrooster heeft en dat zulks afhangt van het werk in het restaurant. Hetzelfde geldt voor
de vakantieperiode waarover in onderling overleg wordt beslist.  Nog altijd volgens de
moeder van mevrouw O., volgt zij een opleiding om de zaak in de toekomst te kunnen
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overnemen. Uit die overwegingen volgt dat de dochter de moeder helpt in de zaak volgens
een variabel uurrooster dat tussen hen wordt overeengekomen en dat haar werk afhanke-
lijk is van het werk in het restaurant. [Eiser] blijft in gebreke de eventuele gezagsverhou-
ding tussen moeder en dochter aan te tonen en volgens het [arbeids]hof is mevrouw O. te-
werkgesteld als medewerkster en niet als loontrekkende. Bij ontstentenis van elk gegeven
waaruit het bestaan van een gezagsverhouding blijkt volstaat het feit dat zij een vast loon
ontvangt te dezen niet als bewijs van het bestaan van een verhouding van ondergeschikt-
heid. 

Mevrouw D. B.
Mevrouw D. B. drijft in hoofdzaak haar eigen handelszaak en zij laat het van de ope-

ningsuren van haar winkel afhangen wanneer zij in het restaurant gaat werken. Haar hulp
is kostbaar, want in het verleden heeft ze reeds in een restaurant gewerkt. Zij ontvangt een
bezoldiging van 20.000 BEF per maand en, wat de te verrichten arbeid betreft, bevestigt
zij dat zij samenwerkt met de andere vennoten. [Eiser] toont evenmin aan dat mevrouw D.
B. werkte onder het gezag en het toezicht van een ander persoon en dat zij bevelen kreeg
van een chef. Wegens haar ander werk waardoor het haar niet mogelijk is op vaste en ge-
regelde uren te arbeiden, gelet op het bestaan van familiebanden en gelet op haar ervaring
in de Horecasector, beslist het [arbeids]hof dat mevrouw D. B. haar zuster hielp als zelf-
standige, naargelang het haar goed uitkwam en volgens een onregelmatige uurrooster.

De heer L.
Zoals de andere werknemers verklaart de heer L., zonder daarin door de andere werkne-

mers te worden tegengesproken, dat hij een variabel aantal uren per week werkt afhanke-
lijk van het werk in het restaurant en dat hij zijn prestaties afstemt op zijn zelfstandige col-
lega's. Er dient te worden vermeld dat de heer L., gelet op zijn opleiding en diploma, zijn
technische bekwaamheid inbrengt, wat eveneens vereist is voor de werking van een res-
taurant en dat hij de technische kant van het restaurant voor zijn rekening neemt. Het is
evident dat de heer L. dat doet in samenwerking met de overige vennoten en dat hij niet
als enige beslissingen kan treffen die de goede werking van het restaurant in gevaar kun-
nen brengen.Uit de gegevens van het dossier blijkt niet dat de heer L. een bevel of een in-
structie van een chef heeft ontvangen [...]".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst zodra een persoon arbeid verricht tegen loon

onder gezag van een ander (cf. de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978). Daaruit
volgt dat de rechter het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet kan uitsluiten om rede-
nen die geen verband houden met de twee bestanddelen van de arbeidsovereenkomst, na-
melijk een loon en het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid. Te dezen blijkt
uit de bovenstaande motivering dat het arrest waarin wordt vastgesteld dat verweerster een
vast maandloon uitbetaalde aan de drie betrokken werknemers, zijn beslissing dat het be-
staan van een verhouding van ondergeschiktheid niet was bewezen heeft gegrond op gege-
vens waarvan de meeste, méér nog alle, geen verband houden met het al dan niet bestaan
van een arbeidsovereenkomst. Aldus heeft het arrest er in verband met mevrouw O. op ge-
wezen dat zij een opleiding volgde teneinde het restaurant in de toekomst te kunnen over-
nemen en dat zij haar moeder hielp in de zaak "volgens een variabel uurrooster dat tussen
hen was overeengekomen en dat haar werk afhankelijk is van het werk in het restaurant".
Wat mevrouw B. D. betreft,  heeft het arrest,  benevens het bestaan van familiebanden,
vastgesteld dat zij in de eerste plaats haar eigen handelszaak dreef en dat zij het van de
openingsuren van haar winkel liet afhangen wanneer zij in het restaurant van verweerster
ging werken (...) "gelet op haar ervaring in de Horecasector". Ten slotte heeft het arrest er
wat de heer L. betreft op gewezen dat hij een variabel aantal uren per week werkte en zijn
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technische bekwaamheid inbracht in het restaurant, "wat eveneens vereist is voor de wer-
king van een restaurant waarvan hij de technische kant voor zijn rekening neemt". Uit
geen enkel van die gegevens kan worden afgeleid dat verweerster haar gezag niet uitoe-
fende, of althans niet kon uitoefenen, op het werk van voornoemde drie personen. Van
een gezagsverhouding is sprake, zodra een persoon de mogelijkheid heeft zijn gezag uit te
oefenen, zelfs als hij dat in feite niet doet. Bijgevolg is het arrest, nu het op de hierboven
bekritiseerde gronden oordeelt dat het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid
niet is bewezen en de rechtsvorderingen van eiser verwerpt, niet naar recht is verantwoord
(schending van de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen, meer in het bij-
zonder van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
In zijn conclusie voor het arbeidshof had eiser zich ten bewijze van het bestaan van een

verhouding van ondergeschiktheid beroepen op de volgende gegevens: "L. M., D. B. en
O. A. werden gehoord; uit die drie verklaringen blijkt: - dat zij geen vast werkrooster heb-
ben, maar op de arbeidsdagen aanwezig moeten zijn, - dat zij een vast maandloon ontvan-
gen zonder enige deelneming in de winst van de vennootschap, - dat er geen schriftelijke
overeenkomst bestaat, - dat mevrouw D. zorgt voor de noodzakelijke vervangingen, de
werkkledij verschaft en (via de vennootschap) instaat voor de betaling van de bijdragen
voor het sociaal statuut van de zelfstandigen; op de vraag wie het werk organiseert en de
instructies geeft zijn de antwoorden eensluidend: niemand; dat antwoord is niet zozeer
verkeerd maar veeleer vreemd ... daar het niet denkbaar is dat een restaurant (zaal - keu-
ken)  zou kunnen werken zonder  vaste organisatorische regels  waar  iedereen zich aan
houdt: in die sector hangt het werk van de enen af van het werk van de anderen, zodat een
gezagsverhouding noodzakelijk is en een vereiste voor de goede werking; volgens de be-
trokkenen zou iedereen komen werken zoals het hem goed uitkomt, zonder aan nadere or-
ganisatorische regels onderworpen te  zijn,  wat  ondenkbaar  is;  niets wijst  erop dat  die
werknemers, die worden voorgesteld als zelfstandigen, ook maar de geringste autonomie
hebben in hun werk en bijvoorbeeld de kaart kunnen veranderen, innovaties kunnen door-
voeren in de keuken, de wijnen kunnen kiezen, de schikking van de tafels kunnen veran-
deren of de wijze van werken van het restaurant kunnen wijzigen; (...) precies in de Hore-
casector bestaan er welbepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten over het statuut van
de werknemers: uurregelingen en inhaaldagen, loonschaal met aanpassing voor de gepres-
teerde zondagen en feestdagen, etc.; het feit dat de drie betrokken werknemers 60 deelbe-
wijzen bezitten op een totaal van 1.250 is niet voldoende om hen aan te merken als wer-
kende vennoten; zij werken immers samen of apart, niemand van hen kan via de organen
van de vennootschap de beslissingen van de hoofdaandeelhouder en bestuurster mevrouw
M.J. D. afremmen; de keuze die aldus wordt voorgesteld als de keuze van iedereen heeft
veel weg van een leeuwenbeding dat uitsluitend bestaat in het belang van een van de par-
tijen, die een kennelijk dominante positie inneemt". Het arrest heeft op die conclusie, al-
thans op de wezenlijke onderdelen ervan, niet geantwoord, noch in de hierboven weerge-
geven gronden (cf. het eerste onderdeel van het middel) noch in enige andere. Aldus slaat
het arrest met name geen acht op het feit dat het verweerster was die de sociale bijdragen
voor zelfstandigen betaalde voor de drie betrokken werknemers en het slaat evenmin acht
op het feit dat het minimum uurrooster, de verlofdagen, de loonschalen, etc. werden gere-
geld bij collectieve overeenkomsten voor de Horecasector of nog op het feit dat de betrok-
kenen geen autonomie genoten in het beheer en de werking van het restaurant, afgezien
eventueel van de keuze van een zeker uurrooster. Bijgevolg is het arrest niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
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Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest beslist dat mevrouw O. en mevrouw B. D. alsook

de heer L. geen werknemers waren op grond dat die personen werkten "naarge-
lang zij beschikbaar waren" of nog naargelang het "hun goed uitkwam", dat "de
arbeid in onderling akkoord tussen de vennoten [werd] verdeeld", dat het restau-
rant een familiebedrijf  was waarin "de arbeidsverhoudingen op samenwerking
berustten" en waar een "coördinator" aanwezig was die "geen enkele precieze in-
structie [gaf] over de wijze waarop het werk [moest] worden gedaan" en dat, be-
nevens  de  bovengenoemde  personen,  het  restaurant  geregeld  werknemers  te-
werkstelde die "konden inspringen bij onverwachte afwezigheid van [een van] de
vennoten";

Dat het arbeidshof op grond van dat geheel van gegevens wettig heeft kunnen
beslissen dat het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid tussen ver-
weerster en de drie vennoten wier onderwerping aan de sociale zekerheid door
eiser werd gevorderd, niet bewezen was;

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de appèlrechters op de in het onderdeel weergegeven conclu-

sie van eiser hebben geantwoord door hun beoordeling van de gegevens van de
zaak betreffende het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid daarte-
genover te stellen; dat zij niet gehouden waren om daarnaast ook nog te antwoor-
den op elk van de argumenten van eiser dat geen afzonderlijk middel opleverde;
dat zij hun beslissing derhalve regelmatig met redenen hebben omkleed;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten. 

15 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. De Bruyn.

Nr. 230

2° KAMER - 16 april 2002

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - NIET BETWISTING

VAN PARTIJEN OVER BEPAALDE FEITEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.

De rechter die bij het vaststellen van de feiten oordeelt dat de partijen het eens zijn over
bepaalde  feiten,  is  niet  verplicht  in  zijn  beslissing  expliciet  te  verwijzen  naar  de
verklaringen van de partijen zelf of naar de vindplaats van die niet-betwisting1.

1 Zie Cass., 22 juni 1979, A.C., 1978-79, 1274.
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(L. T. S.)

ARREST

(A.R. P.00.1782.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 november 2000 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat het cassatieberoep van de eiser G. L. werd betekend; 
Dat dit cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter die bij het vaststellen van de feiten oordeelt dat de

partijen het eens zijn over bepaalde feiten, niet verplicht is in zijn beslissing ex-
pliciet te verwijzen naar de verklaringen van de partijen zelf of naar de vind-
plaats van die niet-betwisting;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat eiser met zijn bestelwagen tij-

dens de overgang van de oranje naar de rode fase de verkeerslichten is voorbijge-
reden en dat zijn bewering dat hij de lichten is voorbijgereden tijdens de over-
gang van groen naar oranje, niet geloofwaardig is;

Overwegende dat het middel dat formeel een motiveringsgebrek aanvoert, in
werkelijkheid geheel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel van de rechter over
de feiten en over de bewijswaarde van de stukken;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel opkomt tegen een overtollige redengeving, mits-

dien niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. Moerman, Gent.

Nr. 231

2° KAMER - 16 april 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - WEGVERKEER - MISDRIJF -
MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON - NIET

GEÏDENTIFICEERDE BESTUURDER - TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT - PERSOONLIJK KARAKTER VAN

STRAF.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 67 -
ARTIKEL 67BIS - BEWIJSREGELING - WEERLEGBAAR VERMOEDEN - PERSOONLIJK KARAKTER VAN

STRAF.

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - PERSOONLIJK

KARAKTER VAN STRAF - WEGVERKEER - BEWIJSREGELING - MISDRIJF - MOTORVOERTUIG

INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON - NIET GEÏDENTIFICEERDE BESTUURDER -
TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT - WEERLEGBAAR VERMOEDEN.

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - PERSOONLIJK KARAKTER VAN
STRAF - WEGVERKEER - BEWIJSREGELING - MISDRIJF - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP

NAAM VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON - NIET GEÏDENTIFICEERDE BESTUURDER - TITULARIS VAN DE

NUMMERPLAAT - WEERLEGBAAR VERMOEDEN.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - WEGVERKEER - BEWIJSREGELING -
MISDRIJF - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON - NIET

GEÏDENTIFICEERDE BESTUURDER - TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT - WEERLEGBAAR VERMOEDEN.

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD -
WEGVERKEER - BEWIJSREGELING - MISDRIJF - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN

NATUURLIJKE PERSOON - NIET GEÏDENTIFICEERDE BESTUURDER - TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT -
WEERLEGBAAR VERMOEDEN.

1º,  2°,  3°,  4°,  5°  en  6°  De  bewijsregeling  van  art.  67bis  Wegverkeerswet  waarbij  het
wettelijke maar weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een
motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder
bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid 2,
IVBPR1.

1 Cass., 17 maart 1999, AR P.98.0753.F, nr. 160; Arbitragehof, 21 maart 2000, nr. 27/2000 (B.S.
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(V.)

ARREST

(A.R. P.01.0119.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 december 2000 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel 
Overwegende dat artikel 67bis Wegverkeerswet het wettelijke maar weerleg-

bare vermoeden invoert dat een overtreding met een motorvoertuig ingeschreven
op naam van een natuurlijk persoon waarvan de bestuurder bij de vaststelling
van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de nummer-
plaat werd begaan;

Overwegende dat deze wettelijke bewijsregeling verenigbaar is met het alge-
meen rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is, en met het vermoeden van on-
schuld van artikel 6, lid 2, EVRM, en artikel 14, lid 2, IVBPR;

Dat het middel faalt naar recht; 
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van vijftig euro zestig cent verschuldigd.

16 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. B.
De Gryse, Brussel.

Nr. 232

26 mei 2000, 17911) en Hof Mensenrechten, 7 oktober 1988, Salabiaku t./ Frankrijk, Serie A 141.
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2° KAMER - 16 april 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - DOUANE-
EXPEDITEUR - RECHTSPERSOON - ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING - STRAFRECHTELIJK

VERANTWOORDELIJKE NATUURLIJKE PERSOON.

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - DOUANE-EXPEDITEUR -
RECHTSPERSOON - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE BELASTING -
STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJKE NATUURLIJKE PERSOON.

1º Het ontslag van rechtsvervolging van de douane-expediteur, eens de sluikerij ten laste
van  de  klant  is  bewezen,  dient  ook  te  worden  uitgesproken  ten  voordele  van  de
natuurlijke  persoon  die  wordt  vervolgd  als  strafrechtelijk  verantwoordelijke  voor  de
douane-expediteur die een rechtspersoon is. (Art. 135, tweede lid A.W.D.A.)

2º De hoofdelijke gehoudenheid met zijn  klant tot  betaling van de belasting, rust  op de
douane-expediteur  zelf  en  niet  op  de  natuurlijke  persoon  die  wordt  vervolgd  als
strafrechtelijk verantwoordelijke voor een douane-expediteur die een rechtspersoon is 1.
(Art. 135, tweede lid A.W.D.A.)

(BELGISCHE STAAT, MIN. ECONOMISCHE ZAKEN T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0156.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt

gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikel 135 van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij ko-

ninklijk besluit van 18 juli 1977, en bevestigd bij de wet van 6 juli 1978, zoals vóór de
wet van 27 december 1993.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, na op strafgebied de verweerders L. R., J.P. D. R., G. V., P. S. en

A. F. van rechtsvervolging ontslagen te hebben bij toepassing van artikel 135, alinea 2,
AWDA, rechtdoende op burgerrechtelijk gebied, verklaart zich onbevoegd om kennis te
nemen van de burgerlijke vordering van eiser, op volgende gronden: 

"dat, op strafrechterlijk gebied, de verweerders L. R., G. V. en A. F. als bestuurders en

1 Cass.  15  juni  1999,  P.96.0593.N,  Douanewijzer nr.  7,  2000,  2  met  bespreking  J.  DE BACKER,
"Zaakvoerder douane-expediteur niet persoonlijk aansprakelijk voor betaling belastingen bij fraude
door een klant".
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organen van de rechtspersonen - douane-expediteurs- en de verweerders J.P. De R. en P.
S. als bedienden op basis van artikel 135 AWDA worden ontslagen van rechtsvervolging
aangezien de fraude ten laste van de klant bewezen is; 

dat, op burgerlijk gebied, aangezien de verweerders L. R., G. V., en A. F. als orgaan
van de douane-expediteur strafrechtelijk buiten de zaak werden gesteld, er geen sprake
meer is van een strafrechtelijk vervolgbare handeling van de douane-expediteur; 

dat er derhalve geen sprake meer kan zijn van een persoonlijke aansprakelijkheid van
het orgaan door wie de rechtspersoon handelt vermits er in hoofde van de rechtspersoon
geen strafrechtelijk vervolgbare handeling meer wordt weerhouden en door het orgaan
geen opzettelijke fout werd begaan."

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Eiser hield in zijn op 6 mei 1999 neergelegde appèlconclusie (stuk nr. 28, blz. 3, sub nr.

2)  uitdrukkelijk staande dat  de verweerders zich ten onrechte beriepen op artikel  135
AWDA, volgens hetwelk "eens de sluikerij ten laste van de klant bewezen zijnde, ontslaat
de rechter de douane-expediteur van rechtsvervolging"; 

In casu kan geen toepassing worden gemaakt van artikel 135 AWDA vermits er geen
enkele douane-expediteur in de strafzaak betrokken is en artikel 135 AWDA enkel door
degene die in hoedanigheid van douane-expediteur is opgetreden, kan worden ingeroepen;

Als douane-expediteurs fungeerden immers de NV Ahlers Agency, de NV Roussel Frè-
res, de NV Dachser Belgium, de NV Remant en de NV Sogemar, doch niet de strafrechte-
lijk aangesproken personen. 

Alleen deze expediteurs zouden de toepassing van artikel 135 AWDA kunnen inroepen.
Deze vennootschappen zijn evenwel geen partij in onderhavig strafproces. 
De verweerders zijn natuurlijke personen, waarvan in casu niet bewezen is dat zij in

hoedanigheid van douane-expediteur zijn opgetreden, die weliswaar strafrechterlijk aan-
sprakelijk zijn voor de douane-expediteur, maar dat zij niet de douane-expediteurs zelf
zijn.

Alleen de douane-expediteur zelf kan ontslag van strafvervolging krijgen: artikel 135
AWDA bepaalt niet dat zijn strafrechtelijk verantwoordelijken eveneens dit ontslag kun-
nen vragen. 

De verweerders kunnen dus artikel 135 AWDA niet inroepen. 
Het bestreden arrest heeft op de verweerders toch toepassing gemaakt van artikel 135

AWDA en heeft hen buiten strafrechtelijke vervolging gesteld, zonder op dit uitdrukkelijk
en omstandig verweer, waarbij staande werd gehouden dat deze wetsbepaling op hen niet
toepasselijk was, daar zij zelf de douane-expediteurs niet waren, te antwoorden. 

Hieruit volgt dat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149, van
de Grondwet).

1.2. Tweede onderdeel
De verweerders L. R. en J.P. D. R. waren respectievelijk bestuurder en bediende van de

NV Ahlers Agency, de verweerder V. M. gedelegeerd bestuurder van NV Dachser Belgi-
um, en de verweerders P. S. en A. F. waren respectievelijk bediende-kaaideclarant en be-
stuurder van de NV Remant. 

Deze verweerders hadden derhalve niet de hoedanigheid van douane-expediteur en al-
leen deze firma's in wier dienst zij waren, hadden deze hoedanigheid. 

Derhalve heeft het bestreden arrest ten onrechte de verweerders ontslagen van de straf-
vervolging op grond van de ten laste hunner klanten bewezen fraude (schending van arti-
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kel 135 AWDA).
1.3. Derde onderdeel
Eiser hield in zijn op 6 mei 1999 neergelegde appèlconclusie (stuk nr. 28, blz. 4, lid 3)

uitdrukkelijk staande dat, zelfs indien aan de verweerders ontslag van rechtsvervolging
overeenkomstig artikel 135, AWDA, werd gegeven, zulks niet zou beletten dat de ver-
weerders de heffingen toch moesten betalen, vermits zij enkel van strafvervolging kunnen
worden ontslagen, doch niet van hun verplichting om de vordering tot betaling van de
rechten zelf te voldoen. 

Het bestreden arrest heeft de kwestieuze vordering verworpen zonder op dit verweer te
antwoorden. 

Hieruit volgt dat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van
de Grondwet).

1.4. Vierde onderdeel
Het ontslag van rechtsvervolging heeft overeenkomstig artikel 135 AWDA enkel be-

trekking op het ontslag van de strafvervolging, maar heeft geen invloed op de betaling van
de ontdoken heffingen zelf, die verschuldigd blijven. 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte de burgerlijke vordering heeft ver-
worpen (schending van artikel 135 AWDA).

1.5. Vijfde onderdeel
Eiser hield in zijn op 6 mei 1999 neergelegde appèlconclusie (stuk nr. 28, blz. 4, lid 4)

uitdrukkelijk staande dat artikel 135 AWDA uitsluitend betrekking heeft op gevallen van
"sluikerij', d.w.z. de inbreuken op de artikelen 220 t/m 223 AWDA, terwijl onderhavige
zaak geen geval van "sluikerij" betreft maar een inbreuk op artikel 231 AWDA, in welk
geval artikel 135 AWDA door de douane-expediteur niet kan worden ingeroepen. 

Het bestreden arrest heeft toepassing gemaakt van artikel 135 AWDA, zonder op dit
verweer te antwoorden. 

Hieruit volgt dat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van
de Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikelen 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, na op strafgebied de verweerders J.P. D. R. en P. S. van rechtsver-

volging ontslagen te hebben, rechtdoende op burgerrechtelijk gebied, verklaart zich onbe-
voegd om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van eiser, op volgende gronden: 

"dat de verweerders J.P. D. R. en P. S. terecht pleiten dat zij buiten de zaak dienen wor-
den gesteld; dat zij inderdaad niet persoonlijk kunnen gehouden zijn tot betaling van de
gevorderde rechten gelet op de bepaling van artikel 18 van de wet op de arbeidsovereen-
komsten van 3 juli 1978 nu bij hen in uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geen zware
schuld noch lichte schuld die bij hen eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, wordt
aangetoond."

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Eiser hield in zijn op 6 mei 1999 neergelegde appèlconclusie (stuk nr. 28, blz. 11, sub

nr. 8, en blz. 12) uitdrukkelijk staande dat de verweerders inroepen dat zij werknemers
zijn en bijgevolg enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bedrog, zware fout en
regelmatig voorkomende lichte fout bij toepassing van artikel 18 van de wet van 3 juli



1004 HOF VAN CASSATIE 16.4.02 - Nr. 232 

1978. 
De eerste rechter is met betrekking tot sommige verweerders ten onrechte deze stelling

gevolgd. 
Dit artikel is in casu niet van toepassing, omdat het enkel slaat op de gevallen waarin de

werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst aan de werkgever of aan derden scha-
de berokkent. 

In casu wordt door eiser geen schadevergoeding gevorderd. 
De eis betreft immers een autonome vordering tot betaling van een invoerheffing, zon-

der dat deze haar grond vindt in het misdrijf. 
Het ontbreken van betaling van invoerheffing maakt geen schade uit.
Bovendien is het niet bewezen is dat 
(1) de verweerders werknemers zijn, d.w.z.. dat zij verbonden zijn met hun werkgevers,

de vennootschap van de douane-expediteur, met een arbeidsovereenkomst; 
(2) dat de "schade" veroorzaakt werd bij de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst

geen misdrijf, ook geen douanemisdrijf tot voorwerp kan hebben. 
Een werknemer die een misdrijf begaat, is daarvoor persoonlijk strafrechterlijk aanspra-

kelijk en deze penale aansprakelijkheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van
de verordening 1031/88 betreffende de personen die gehouden zijn tot betaling van de
douaneschuld, meebrengt dat deze persoonlijk instaan voor de douaneschuld. 

Bovendien zijn de verweerders natuurlijke personen die persoonlijk aansprakelijk zijn
en tot betaling van de rechten gehouden zijn wegens de artikelen 265 en 266 AWDA, die
voor niemand in uitzondering voorzien, ook niet voor personen die werken in dienstver-
band. 

Het al of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst is in casu volstrekt irrelevant. 
Het bestreden arrest heeft toepassing gemaakt van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978

zonder op dit omstandig verweer te antwoorden. 
Hieruit volgt dat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van

de Grondwet).
2.2. Tweede onderdeel.
Eiser hield in zijn op 6 mei 1999 neergelegde appèlconclusie (stuk nr. 28, blz. 12, lid 2)

uitdrukkelijk staande dat, voor zover toch toepassing zou worden gemaakt van artikel 18
van de wet van 3 juli 1978, er dient te worden aangenomen dat de inbreuk op artikelen
231, § 2, 261 en 265 AWDA, een zware fout daarstelt, zodat de werknemer niet van exo-
neratie geniet. 

Het bestreden arrest heeft beslist dat er geen zware noch lichte schuld die eerder ge-
woonlijk dan toevallig voorkomt, bewezen is zonder op dit verweer gesteund op de zware
aard der inbreuken op de artikelen 231, § 2, 261 en 265 AWDA te antwoorden. 

Hieruit volgt dat het arrest onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van
de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen (blz. 10 van het arrest) dat de ver-

weerders als bestuurders en organen respectievelijk als bedienden op basis van
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artikel 135 AWDA worden ontslagen van rechtsvervolging;
Dat zij aldus het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpen en beantwoor-

den;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 135 AWDA de rechter de douane-expedi-

teur die de instructies van de klant heeft gevolgd waarvan de sluikerij ten laste
van deze laatste is bewezen, ontslaat van rechtsvervolging;

Overwegende dat dit ontslag van rechtsvervolging ook dient te worden uitge-
sproken ten voordele van de natuurlijke persoon die als strafrechtelijk verant-
woordelijke van de rechtspersoon wordt vervolgd;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters het in het onderdeel bedoelde verweer ver-

werpen en beantwoorden met de in het middel weergegeven overwegingen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 135 AWDA de douane-expediteur die op

grond van deze wetsbepaling van rechtsvervolging is ontslagen, evenwel hoofde-
lijk gehouden blijft tot betaling van de belasting;

Overwegende dat deze gehoudenheid rust op de douane-expediteur zelf en niet
op de natuurlijke persoon die wordt vervolgd als strafrechtelijk verantwoordelij-
ke voor een douane-expediteur die een rechtspersoon is;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.5. Vijfde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen (arrest blz. 10) dat de fraude, be-

doeld in artikel 135 AWDA, ten laste van de klant is bewezen;
Dat zij aldus het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpen en beantwoor-

den;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat indien, zoals eiser aanvoert, artikel 18 Arbeids-overeenkom-

stenwet niet toepasselijk is op de belasting bedoeld in artikel 135 AWDA, op
grond van de overwegingen die de appèlrechters maken met betrekking tot de
tweede, zesde en achtste verweerder, eveneens moet worden besloten tot de niet-
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de belasting van de derde en zevende
verweerder;

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat indien, zoals eiser aanvoert, een overtreding van de artikelen
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231, §1, 261 en 265 AWDA op zich bedrog of zware schuld oplevert zodat de
exoneratie  van  artikel  18  Arbeidsovereenkomstenwet  niet  toepasselijk  is,  op
grond van de overwegingen die de appèlrechters maken met betrekking tot de
tweede, zesde en achtste verweerder, eveneens moet worden besloten tot de niet-
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de belasting van de derde en zevende
verweerder;

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

16 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs.
Houtekier en Wouters.

Nr. 233

2° KAMER - 17 april 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — MISDRIJF -
WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDERING - BEGRIP.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.1 - RICHTINGSVERANDERING - BEGRIP.

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.3 - RICHTINGSVERANDERING - BEGRIP.

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE

RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - RECHTSVORDERING INGESTELD TEGEN DE BEKLAAGDE EN

DOOR HEM INGESTELDE RECHTSVORDERING - VEROORDELING OP DE EERSTE - VERWERPING VAN DE

TWEEDE - BESLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGHEID - BEIDE BESCHIKKINGEN

BESTREDEN - VERNIETIGING VAN DE TWEEDE LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE EERSTE.

1º, 2° en 3° Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de
bestuurder van het links afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op
de omstandigheden dat die bestuurder naar links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer
te hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn "manœuvre", te weten
zijn beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was1. (Artt. 19.1
en 19.3 Wegverkeersreglement 1975)

4º Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van de
beslissing  op  de  door  die  eiser  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  brengt  de
vernietiging mee van de beslissing op de door de verweerder  tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die op dezelfde onwettigheid is gegrond2. 

(D. T. S.)

1 Zie Cass., 16 mei 1991, A.R. 8956, nr. 476.
2 Zie Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 535).
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0065.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 oktober 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikel 149 van de Grondwet;
- Artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikelen 16.3, tweede lid, en 19.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing, waarbij verweerder van de hem

ten laste gelegde feiten is vrijgesproken, meer bepaald van de overtreding van artikel 19.1
van het Wegverkeersreglement, verklaart de aan eiser verweten telastleggingen bewezen,
beslist  dat  eiser  volledig  aansprakelijk  is  voor  het  ongeval,  verklaart  zijn  burgerlijke
rechtsvordering tegen verweerder ontvankelijk maar niet  gegrond en verwerpt ze,  ver-
klaart de rechtsvordering van verweerder ontvankelijk en gegrond, veroordeelt eiser om
hem één frank provisionele schadevergoeding te betalen, en veroordeelt eiser in de helft
van de appèlkosten van de strafvordering, op grond van de redenen van de eerste rechter,
die het verklaart over te nemen, en volgens welke "(eiser) betoogt dat (verweerder), die
voor hem reed, aanstalten zou hebben gemaakt om zijn auto aan de rechterkant van de rij-
baan te parkeren, zonder de richtingsverandering naar rechts met zijn richtingaanwijzer
aan te geven; dat hij een manoeuvre heeft uitgevoerd om hem links voorbij te rijden en zo
zijn weg voort te zetten; dat hij is verrast door het voertuig van (verweerder), dat hem
plots de weg afsneed door links af te slaan; dat (verweerder) betoogt dat hij zijn voorne-
men om links af te slaan met zijn linker richtingaanwijzer heeft aangegeven; dat hij bij het
uitvoeren van zijn manoeuvre ter hoogte van de linker achterzijde van zijn voertuig is ge-
raakt door de rechter voorzijde van (eisers) voertuig; dat de verbalisanten, onder de hoof-
ding 'aanvullende inlichtingen', hebben verduidelijkt dat het weinig waarschijnlijk is dat
beide voertuigen zich op het ogenblik van de botsing loodrecht tegenover elkaar bevon-
den; dat (verweerder),  daarentegen, gezien de plaatsgesteldheid,  vermoedelijk wat naar
rechts is uitgeweken alvorens zijn manoeuvre uit te voeren; dat uit het 14,3 m lange linker
remspoor van het voertuig van het merk Ford kan worden afgeleid dat (eiser) tegen een
overdreven snelheid reed; dat daarenboven nog moet worden opgemerkt dat het remspoor
van (eisers) voertuig op de rechter rijstrook begint; dat hij dus nog steeds op zijn rijstrook
reed toen hij 'verrast' werd; dat de locatie van de schade aan (verweerders) voertuig en het
punt waar beide voertuigen elkaar hebben geraakt, zoals dat op het plan van de verbalisan-
ten is aangegeven, uitwijzen dat het manoeuvre van (verweerder) zeker niet meer in zijn
beginfase was toen (eiser) hem heeft aangereden; dat (verweerder) betoogt dat hij zijn
richtingaanwijzer heeft doen werken; dat die verklaring door geen enkel objectief gegeven
uit  het dossier kan worden weerlegd; dat hij weliswaar wat naar rechts is uitgeweken,
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maar uit het [strafdossier] blijkt dat hij nauwelijks iets anders kon doen; dat niet bewezen
is dat hij voor (eiser) een hindernis heeft gevormd die laatstgenoemde niet kon voorzien;
dat (eiser), als hij tegen een meer aangepaste snelheid had gereden, het door (verweerder)
ingezette manoeuvre had opgemerkt; dat hij hem aldus had kunnen ontwijken", en, op ei-
gen gronden, volgens welke: 

"a) (...) als de remsporen van eisers voertuig op het wegdek achterwaarts worden ver-
lengd en het begin van het linker remspoor in de door hem gevolgde richting als referen-
tiepunt wordt genomen, en aldus het beeld wordt aangevuld van het zicht waarover hij tij-
dens de afgelegde afstand in de reflextijd beschikte, kan worden opgemaakt dat hij, zoals
de eerste rechter had opgemerkt, zich tijdens zijn reactie nog steeds helemaal binnen zijn
rijbaan bevond; 

b) dat eiser aan de verbalisanten heeft verklaard (...): 'ter hoogte van het kruispunt van
de door mij gevolgde straat en de Pironchampsstraat, heeft een voertuig (...) aanstalten ge-
maakt om zich langs de rechterkant van de rijbaan te parkeren; toen ik zag dat het voor-
melde voertuig naar de rechterkant van de rijbaan was uitgeweken om zijn manoeuvre uit
te voeren, heb ik mijn inhaalmanoeuvre aan de linkerkant ingezet om mijn weg voort te
zetten'; dat de inzittende (van eiser), getuige F., dezelfde verklaring zal afleggen (...); dat
aldus is bewezen: - dat eiser uit het gebeuren zal onthouden dat hij een waarneming heeft
gemaakt die noodzakelijkerwijs verkeerd was, namelijk een verplaatsing (van verweerder)
naar de rechterkant van de rijbaan ter hoogte van het litigieuze kruispunt, aangezien hij
wel degelijk vóór het kruispunt zou reageren, - dat hij, wat hij zelf nadien ook heeft be-
weerd, wel degelijk heeft ingezien dat wat hij als een verplaatsing (van verweerder) naar
de rechterkant interpreteerde, een manoeuvre was dat laatstgenoemde uitvoerde alvorens
naar links af te slaan, en waardoor hij zich niet had mogen laten verrassen (...), - dat,
krachtens artikel 19.3.5°, 'de bestuurder die naar links afslaat, (...) op de kruispunten de
beweging zo ruim mogelijk moet uitvoeren zodat hij de ingeslagen rijbaan rechts oprijdt',
zodat hij wel lichtjes naar rechts is uitgeweken, zoals de verbalisanten schijnen te denken,
maar dat manoeuvre op zich, gezien de plaatsgesteldheid, niet voor kritiek vatbaar is (cf.,
bij analogie, artikel 19.2.2°, wat de weggebruiker betreft die naar rechts afslaat), - dat, zo-
als de eerste rechter erop wijst, geen enkel objectief gegeven van het dossier (zelfs niet de
verklaring van inzittende F.) toelaat te twijfelen aan (verweerders) bewering dat hij zijn
linker richtingaanwijzer heeft doen werken, des te minder daar (eiser), zoals hierboven is
herhaald, heeft ingezien dat hij naar links ging afslaan, - dat de hoofdschade aan beide
voertuigen, ondanks de opmerkingen van de verbalisanten, doet vermoeden dat (verweer-
ders) voertuig zich op het ogenblik van de botsing haast loodrecht ten opzichte van (ei-
sers) voertuig bevond, wat betekent dat (verweerder) zijn manoeuvre om naar links af te
slaan al ruimschoots had ingezet".

Grieven
Artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement, dat het voorwerp uitmaakt van een aan

verweerder verweten telastlegging, verplicht de bestuurder die op de openbare weg rijdt
en naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten, zich vooraf ervan te vergewissen dat
hij dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers, rekening houdend met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers, en, bijgevolg, zich ervan te vergewissen
dat een andere weggebruiker geen aanstalten maakt om hem voorbij te steken. En pas
wanneer hij zijn voornemen voldoende tijdig kenbaar heeft gemaakt om elk risico op een
ongeval te voorkomen en zich reeds naar links heeft begeven, is hij ontheven van de ver-
plichting van die wetsbepaling om, alvorens te draaien, zich opnieuw ervan te vergewis-
sen dat hij gevolgd wordt door een bestuurder die hem aan het inhalen is, zodat het inhaal-
manoeuvre dan, en alleen dan, rechts moet geschieden, overeenkomstig artikel 16.3, twee-
de lid, van het Wegverkeersreglement.

Eerste onderdeel
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In zijn hoofdconclusie in hoger beroep (bladzijde 6) voerde eiser aan dat verweerder
zijn voornemen om naar links af te slaan, niet alleen te laat kenbaar heeft gemaakt, maar
zich evenmin ervan heeft vergewist "dat hij zijn beweging kon uitvoeren zonder gevaar
voor (eiser); dat (verweerder) eerst naar de rechterkant van de rijbaan is uitgeweken en
dan, plotseling, naar de linkerkant, wat erop wijst dat hij op geen enkel ogenblik rekening
heeft gehouden met de mogelijkheden voor (eiser) om te vertragen, hoewel de verbalisan-
ten hebben vastgesteld dat de zichtbaarheid goed was en meer dan 200 m bedroeg, en hij
niet heeft nagegaan of (eiser) hem niet aan het inhalen was; dat (verweerder) overigens
niet beweert dat hij naar de rijbaan zou hebben gekeken door zijn achteruitkijkspiegel; dat
(...) 'de bestuurder die naar links afslaat de voorschriften van artikel 19.1 en 19.3.1° van
het Wegverkeersreglement moet naleven, ook al hebben de achterliggers niet het voorne-
men hem voorbij te steken'".

Het arrest antwoordt met geen enkele eigen grond, en evenmin met de gronden van de
eerste rechter die het beweert over te nemen, op dat omstandig verweer. Bijgevolg is het
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis stelt noch op eigen gronden, noch op de gronden van de eerste

rechter, die het overneemt, vast dat verweerder, alvorens zijn bocht naar links te nemen,
zich ervan heeft vergewist dat hij die bocht zonder gevaar kon nemen, rekening houdend
met  de  vertragingsmogelijkheden van eiser,  die  hem volgde,  noch dat  laatstgenoemde
geen aanstalten maakte om hem links voorbij te rijden, waarbij het weinig terzake doet dat
eiser zijn voornemen om hem links voorbij te rijden nog niet kenbaar had gemaakt door
dat manoeuvre in te zetten; dat de omstandigheid dat de bestuurder die het voertuig volgt
dat naar links wil afslaan, tegen een onaangepaste snelheid zou rijden, de weggebruiker
die de rijbaan wil verlaten niet ontslaat van de verplichting om na te gaan of hij dat kan
doen zonder gevaar voor de achterligger (schending van de artikelen 16.3, tweede lid, en
19.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer).

Zo wordt de vrijspraak van de weggebruiker, die naar links afslaat, van de overtreding
van artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement, niet naar recht verantwoord door de om-
standigheid dat hij geen hindernis heeft gevormd die door de hem links voorbijrijdende
achterligger niet kon worden voorzien, en is de veroordeling van de bestuurder die hem
links heeft ingehaald en voor het ongeval volledig aansprakelijk wordt gesteld, evenmin
naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek).

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikelen 16.3, tweede lid, 19.1, 19.3.2°, a, van het koninklijk besluit van 1 december

1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen en gronden
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing, waarbij het geheel van de aan ei-

ser ten laste gelegde feiten bewezen zijn verklaard en de aan verweerder ten laste gelegde
feiten niet bewezen zijn verklaard, met uitzondering van de overtreding van de artikelen
34, § 2, en 38.1.1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegver-
keer, zegt voor recht dat eiser volledig aansprakelijk is voor het ongeval, verklaart de door
eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk maar niet ge-
grond en verwerpt  ze,  verklaart  de  door  verweerder  tegen eiser  ingestelde burgerlijke
rechtsvordering ontvankelijk en gegrond, en veroordeelt laatstgenoemde om aan verweer-
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der één frank provisionele schadevergoeding te betalen en veroordeelt eiser in de helft van
de appèlkosten van de strafvordering, op grond van de redenen van de eerste rechter die
het verklaart over te nemen, en volgens welke "(verweerder), gezien de plaatsgesteldheid,
waarschijnlijk wat naar rechts is uitgeweken alvorens (naar links) af te slaan", "dat (ver-
weerder) betoogt dat hij zijn richtingaanwijzer heeft doen werken; dat die verklaring door
geen enkel objectief gegeven uit het dossier kan worden weerlegd; dat (verweerder) welis-
waar wat naar rechts is uitgeweken, maar uit het (strafdossier) blijkt dat hij nauwelijks iets
anders kon doen" en "dat niet is bewezen dat hij voor (eiser) een hindernis heeft gevormd
die deze niet kon voorzien", alsook, op eigen gronden, dat "(verweerder) geen enkele fout
kan worden verweten op grond waarvan hij voor de schade aansprakelijk kan worden ge-
steld of die de schade kon verzwaren", aangezien "krachtens artikel 19.3.5°, 'de bestuurder
die naar links afslaat, (...) op kruispunten de beweging zo ruim mogelijk moet uitvoeren
zodat hij de ingeslagen rijbaan rechts oprijdt', zodat hij wel lichtjes naar rechts is uitgewe-
ken, zoals de verbalisanten schijnen te denken, maar dat manoeuvre op zich, gezien de
plaatsgesteldheid,  niet  voor kritiek vatbaar is (cf.,  bij  analogie,  artikel  19.2.2°,  wat de
weggebruiker betreft die naar rechts afslaat), "dat (...) geen enkel objectief gegeven van
het dossier (zelfs niet de verklaring van inzittende F.) toelaat te twijfelen aan (verweer-
ders) bewering dat hij zijn linker richtingaanwijzer heeft doen werken, des te minder daar
(eiser), zoals hierboven is herhaald, heeft ingezien dat hij naar links ging afslaan", en dat
"de hoofdschade aan beide voertuigen, ondanks de opmerkingen van de verbalisanten,
doet  vermoeden dat (verweerders) voertuig zich op het ogenblik van de botsing haast
loodrecht ten opzichte van (eisers) voertuig bevond, wat betekent dat (verweerder) zijn
bocht naar links al ruimschoots had ingezet", zodat "de verklaring voor de botsing volle-
dig moet worden gezocht in (eisers) onaangepaste snelheid".

Grieven
De bestuurder die naar links wil afslaan, gedraagt zich alleen naar het bepaalde in arti-

kel 19.3.2° van het Wegverkeersreglement, dat hem verplicht "(zich) op een rijbaan met
tweerichtingsverkeer naar links te begeven zonder de tegenliggers te hinderen", wanneer
hij zijn voornemen om links af te slaan regelmatig kenbaar maakt met zijn linker richting-
aanwijzer, en vervolgens snel genoeg van rechts naar links of, in elk geval, naar het mid-
den van de rijbaan uitwijkt.

De weggebruiker die zijn linker richtingaanwijzer wel heeft laten werken alvorens naar
links af te slaan, maar zich niet van rechts naar links of, in elk geval, naar het midden van
de rijbaan heeft begeven, en vooralsnog naar links afslaat, begaat een fout en verwart de
achterligger, die hem tracht in te halen, onvermijdelijk in zijn verwachtingen, aangezien
de in artikel 19.3.5° bedoelde verplichting hem niet ontslaat van de verplichting om arti-
kel 19.3.2°, a, na te leven.

Daarenboven kan uit de overweging alleen dat de bestuurder die een fout heeft begaan,
voor een andere weggebruiker geen hindernis heeft gevormd die niet kon worden voor-
zien, en waarvoor laatstgenoemde had moeten stoppen, niet worden afgeleid dat de fout
van de eerstgenoemde niet in een oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schade-
lijke gevolgen ervan.

Het bestreden vonnis stelt noch door de gronden van de eerste rechter, die het verklaart
over te nemen, noch op eigen gronden vast dat verweerder zich op de rijbaan van rechts
naar links heeft begeven, noch dat hij, doordat een tegenligger hem gehinderd zou hebben,
zich in elk geval naar het midden van de rijbaan heeft begeven alvorens naar links af te
slaan. Integendeel, na weliswaar te hebben beklemtoond dat verweerder zijn linker rich-
tingaanwijzer heeft doen werken, wat daarom niet betekent dat hij zo de hem bij artikel
19.3.2°, a, van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting heeft nageleefd, geeft
het vonnis toe dat verweerder, die op zijn rijstrook reed, wat naar rechts is uitgeweken al-
vorens naar links af te slaan; aldus stelt het vast dat verweerder artikel 19.3.2°, a, van het
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Wegverkeersreglement  heeft  geschonden,  waarbij  de  beslissing  om verweerder  vrij  te
spreken van de overtreding van de artikelen 19.1 en 19.3 van het Wegverkeersreglement,
niet  naar  recht  verantwoord  wordt  door  de  omstandigheid  dat  verweerder  wegens  de
"plaatsgesteldheid"  "nauwelijks  iets  anders  kon doen" en zijn  bocht  naar  links  op het
ogenblik van de botsing ruimschoots had ingezet.

En aangezien het bestreden vonnis niet naar recht heeft kunnen beslissen dat verweerder
geen fout heeft begaan, heeft het evenmin, zonder de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek te schenden, kunnen beslissen dat verweerder geen hindernis heeft ge-
vormd die door eiser niet kon worden voorzien, zodat laatstgenoemde voor het ongeval
volledig aansprakelijk moest worden gesteld.

IV. De beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser, beklaagde: 
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen

hem ingestelde strafvordering: 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is ge-
wezen;

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen ei-
ser ingestelde burgerlijke rechtsvordering: 

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over
eisers burgerlijke rechtsvordering de vernietiging meebrengt van de beslissing
over de tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die op dezelfde
onwettigheid gegrond is;

B. Op het cassatieberoep van eiser, burgerlijke partij: 
Over beide middelen samen: 
Overwegende dat,  krachtens artikel 19.1 van het Wegverkeersreglement,  de

bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten, zich vooraf ervan
moet vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebrui-
kers, vooral rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achter-
liggers; dat hij, overeenkomstig artikel 19.3.1° van dat reglement, niet alleen zijn
voornemen tijdig genoeg kenbaar moet maken, maar, op een rijbaan met twee-
richtingsverkeer, overeenkomstig artikel 19.3.2, a, van dat reglement, naar links
moet uitwijken alvorens de bocht aan te snijden;

Overwegende dat het bestreden vonnis zijn beslissing dat verweerder geens-
zins aansprakelijk is voor het ongeval, grondt op de omstandigheden dat het "ma-
noeuvre" van verweerder, te weten zijn beweging om naar links af te slaan, "ze-
ker niet meer in de beginfase was toen (eiser) hem heeft aangereden" en dat "de
verklaring  (van  verweerder)",  volgens  welke  "hij  zijn  richtingaanwijzer  heeft
doen werken", "door geen enkel objectief gegeven uit het dossier kan worden
weerlegd"; dat het bestreden vonnis die motivering overneemt en zijn beslissing,
op eigen gronden, op diezelfde omstandigheden stoelt;

Overwegende dat uit de voormelde omstandigheden alleen, niet noodzakelij-
kerwijs kan worden afgeleid dat verweerder, alvorens naar links af te slaan om de
rijbaan te verlaten, zich ervan heeft vergewist dat hij dat kon doen zonder gevaar
voor de andere weggebruikers, inzonderheid door rekening te houden met de ver-
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tragingsmogelijkheden van eiser,  die hem volgde,  en zich daadwerkelijk naar
links heeft begeven;

Dat de appèlrechters daarentegen, met aanneming van het beroepen vonnis,
beslissen dat "[verweerder], gezien de plaatsgesteldheid, waarschijnlijk wat naar
rechts is uitgeweken alvorens zijn manoeuvre in te zetten", en, op eigen gronden,
"dat hij wel wat naar rechts is uitgeweken, zoals de verbalisanten schijnen te
denken, maar dat manoeuvre, gezien de plaatsgesteldheid, op zich niet voor kri-
tiek vatbaar is (cf. bij analogie, artikel 19.2.2° van het Wegverkeersreglement,
wat de weggebruiker betreft die naar rechts afslaat)";

Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing om verweerder van alle aan-
sprakelijkheid te ontslaan, noch door hun beslissing uitsluitend op de twee voor-
melde omstandigheden te gronden, noch door de overweging dat verweerders
voertuig geen hindernis heeft gevormd die door eiser niet kon worden voorzien,
naar recht verantwoorden;

Dat de middelen, wat dat betreft, gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvorderingen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en verweer-

der in de andere helft;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen,

zitting houdende in hoger beroep.

17 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. T' Kint.

Nr. 234

1° KAMER - 18 april 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN -
ECHTSCHEIDING OP GROND FEITELIJKE SCHEIDING - VOORWERP.

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN -
OMZETTING - ECHTSCHEIDING OP GROND FEITELIJKE SCHEIDING - VOORWAARDEN - TIJDSTIP.

1º Hoewel de vorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten of op grond van
feitelijke scheiding op verschillende feiten berusten en de gevolgen ervan verschillend
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kunnen  zijn,  is  het  wezenlijk  voorwerp  van  die  vorderingen  hetzelfde,  met  name  de
ontbinding van het huwelijk1. (Artt. 231 en 232 B.W.)

2º Wanneer een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten wordt ingesteld
en deze in de loop van de procedure bij conclusie wordt omgezet in een vordering tot
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, volstaat het dat aan de voorwaarden tot
echtscheiding  op  grond  van  feitelijke  scheiding  is  voldaan  op  het  ogenblik  dat  die
vordering bij conclusie wordt ingesteld2. (Artt. 231 en 232 B.W.; Art. 1268 Ger.W.)

(J. T. P.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:

1.  Verweerster  heeft,  bij  verzoekschrift  van  2  december  1993,  de  echtscheiding op
grond  van  fout  en  met  name  'mishandelingen'  en  'grove  beledigingen'  tegen  eiser
gevorderd. Bij voor de eerste rechter genomen en op 9 april 1997 neergelegde conclusie
heeft ze deze vordering omgezet in een vordering tot echtscheiding op grond van 5 jaar
feitelijke scheiding. Met bevestiging van het beroepen vonnis, willigen de appelrechters
deze laatste vordering in, nu partijen, op het ogenblik van de bedoelde omzetting, reeds
meer dan 5 jaar feitelijk gescheiden leefden, meer bepaald sedert 6 april 1992. 

2.  Naar  luid  van het  enig cassatiemiddel moet  de  in  het  toepasselijke3 en  enig  als
geschonden aangewezen artikel 232,eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde duur
van (5 jaar) feitelijke scheiding evenwel voltrokken zijn op het ogenblik van het initiëren
van de (aanvankelijke) echtscheidingsprocedure (op grond van fout). 

Waar de appelrechters vaststellen, enerzijds dat "de feitelijke scheiding (van partijen)
door het weggaan van (verweerster) een aanvang heeft  genomen op 29 maart 1992 en
(officieel)  werd  op  6  april  1992  door  haar  adreswijziging"4,  maar  anderzijds  dat
verweerster de echtscheiding reeds op 2 december 19935 heeft geïnitieerd (d.i. de datum
waarop zij "het verzoekschrift in echtscheiding" heeft neergelegd), ogenblik waarop de
vereiste duur van (5 jaar) feitelijke scheiding nog niet was voltrokken, hebben ze, aldus
eiser, (door desalniettemin de echtscheiding op grond van 5 jaar feitelijke scheiding uit te
spreken) dat art. 232, eerste lid B.W. geschonden. 

3. Het middel is gegrond op de rechtspraak van het Hof in zijn arrest van 31 jan. 19866,
bevestigd in een arrest van 24 dec. 19927, waarin beslist werd "dat de in art. 232, lid 1
B.W. bepaalde tijdsvoorwaarde (luidens welke de feitelijke scheiding ten minste 5 jaar
moet  hebben geduurd)  vervuld  moet  zijn  op  het  ogenblik  dat  het  (toen  nog geldend)
inleidend  verzoekschrift  tot  echtscheiding  wordt  ingediend"  (d.i.  thans8 het  ogenblik

1 Zie  Cass.,  15  sept.  1994,  A.R.  nr.  C.93.0375.F,  nr.  381.  Zie  ook  de  conclusie  O.M.  en  de
verwijzingen aldaar.
2 Contra: Cass., 31 jan. 1986, A.R. nrs. 4729 en 4892, nr. 343 en 24 dec. 1992, A.R. nr. 9520, nr. 815.
Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.
3 D.i. art. 232, lid 1 B.W., zoals ingevoerd bij Wet van 1 juli 1974 (B.S. 17 augustus 1974, 10 jaar
feitelijke scheiding) en vervolgens gewijzigd bij Wet van 2 december 1982 (B.S. 21 december 1982, 5
jaar feitelijke scheiding), maar vóór de Wet van 16 april 2000 (B.S. 19 mei 2000, 2 jaar feitelijke
scheiding).
4 Bestreden arrest, p. 6, § 5.
5 Bestreden arrest, p. 2, § 8.
6 A.R. nrs. 4729 en 4892, nr. 343.
7 A.R. nr. 9520, nr. 815 (enkel de kop en de samenvatting werden gepubliceerd).
8 Sedert de Wet van 30 juni 1994 "houdende wijziging van art. 931 Ger.W. en van de bepalingen
betreffende de procedures van echtscheiding", B.S. 21 juli 1994, in werking getreden op 1 oktober
1994 (zie terzake: P. SENAEVE, "De procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten" in De
hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen, Maklu,
1997, p. 127-130, 201-211).
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waarop de dagvaarding in echtscheiding wordt betekend, gebeurlijk het proces-verbaal
van  vrijwillige  verschijning  wordt  ondertekend).  Deze  beslissing  wordt  niet  nader
verantwoord, evenmin trouwens als het onderdeel, dat aanvoerde dat het voldoende was
dat die voorwaarde vervuld was op het ogenblik dat de conclusie strekkende tot omzetting
van de rechtsgrond van de vordering wordt ingediend. 

4.  De  thans  aan  het  middel  onderliggende  vraag  is  eigenlijk  of  deze  rechtspraak,
waarop het zich beroept, kan gehandhaafd worden sedert de vervanging van artikel 1268
van het Gerechtelijk Wetboek bij artikel 11 van de wet van 30 juni 1994. Deze bepaling
luidt thans als volgt: 

"Aanvullende vorderingen en tegenvorderingen tot echtscheiding kunnen 'bij nieuwe op
tegenspraak genomen conclusies'9 worden ingesteld.

Die vorderingen worden niet als nieuwe vorderingen beschouwd."

Deze bepaling laat (o.m.) toe, volgens de heersende opvatting10, los van de in art. 807
Ger.W. gestelde voorwaarden, (gebeurlijk voor het eerst in hoger beroep) bij eenvoudige
conclusie  een  aanvullende  vordering  tot  echtscheiding  in  te  stellen,  d.w.z.  de
echtscheiding op "nieuwe feiten" te gronden. 

Zelfs onder het oude recht roept die strenge rechtspraak van het Hof vragen op. De
bedoelde  omzetting  is  doorgaans  namelijk  onmogelijk11 als  vereist  is  dat  de
basisvoorwaarde voor de gegrondheid van de (omgezette) vordering (5 (2) jaar feitelijke
scheiding) reeds moet zijn vervuld op een ogenblik dat de eiser daaraan nog niet voldeed
en  zich  daarop  dus  in  rechte  nog  niet  had  kunnen  beroepen,  d.i.  ten  tijde  van  de
aanvankelijk op grond van fout ingestelde vordering tot echtscheiding.

In wezen onderstelt deze rechtspraak alleen de weinig voorkomende situatie waarin de
echtgenoten, hoewel zij reeds ten tijde van het initiëren van de echtscheidingsprocedure

9 De woorden "gewoon bij conclusie" werden aldus vervangen ingevolge de wijziging bij art. 4 W.
20 mei 1997. Hoewel verweersters' conclusie dagtekent van 7 april 1997 verwijst het bestreden arrest
naar de nieuwe tekst.
10 Zie terzake: Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, 76 met goedkeurende noot P. SENAEVE; Gent 2 februari
1998, T.G.R. 1998, 109; Rb. Turnhout 9 januari 1997, R.W. 1997-98, 164; F. APS, "Kroniek van het
echtscheidingsrecht (1994-1998)", R.W. 1998-99, p. 1406, nr. 11; S. BROUWERS, "De echtscheiding op
grond van bepaalde feiten - De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding - De echtscheiding
door onderlinge toestemming", in F. MOEYKENS (ed.), Het echtscheidingsrecht geactualiseerd, Brugge,
Die Keure, 1996, 38; S. BROUWERS, F. DIRICKX en M. GOVAERTS, "Echtscheiding op grond van bepaalde
feiten  en  van  feitelijke  scheiding"  in  S.  BROUWERS (ed.),  Bestendig  handboek  echtscheiding,
Antwerpen, Kluwer,  1998, hoofdstuk 5, p. 25-26, nr.  1448; M. HEYMANS, "Wet van 30 juni 1994
houdende  wijziging  van  art.  931  Ger.W.  en  van  de  bepalingen  betreffende  de  procedures  van
echtscheiding",  in  R.  DE CORTE (ed.),  Nieuwe wetgeving,  een  eerste  commentaar,  Gent,  Mys  &
Breesch, 1994, 36; P. SENAEVE, "De procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten" in De
hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen, Maklu,
1997,  p.  154,  nr.  289;  P.  SENAEVE,  "Echtscheiding  op  grond  van  twee jaar  feitelijke  scheiding  -
Commentaar bij de Wet van 16 april 2000", E.J. 2000, p. 73-75, nrs. 13-15; P. SENAEVE, noot onder
Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, p. 77-78, nrs. 1-3.
Vgl. bv. wel: Rb. Aarlen 21 november 1997,  Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 648; J.L. RENCHON, "Les
grandes  lignes  de  la  réforme  opérée  par  la  nouvelle  loi  du  30  juin  1994 sur  les  procédures  en
divorce", Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 167. 
11 Wat, mede in het licht van de Wet van 16 mei 2000 (B.S. 19 mei 2000), waarbij de vereiste duur
van feitelijke scheiding van  5 jaar op  2 jaar is  teruggebracht,  allerminst  proceseconomisch  zou
overkomen.
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voldoende lang feitelijk gescheiden leven, toch nog (minstens in hoofdorde12) voor een
echtscheiding  op  grond  van  fout  opteren.  In  de  meeste  andere  situaties,  d.i.  bij
onvoldoende duur van feitelijke scheiding, hebben zij dan geen baat bij de omzetting13 en
moeten ze hun toevlucht nemen tot een nieuwe gedinginleidende akte, zijnde (thans) een
nieuwe dagvaarding in echtscheiding.

In die optiek gaat een meerderheidsopvatting in de rechtspraak14 - zoals overigens ook
het  bestreden  arrest  -  en  in  de  rechtsleer15 regelrecht  in  tegen  de  regel  van  dat
cassatiearrest, door de in art. 232, eerste lid, B.W. bepaalde duur te berekenen vanaf het
(bij  conclusie) instellen van de (omgezette)  vordering tot  echtscheiding (op grond van
feitelijke scheiding).

5. Een wijziging van de rechtspraak van het Hof kan uiteraard niet verantwoord worden
op de enkele  grond dat  hij  weinig of  niet  gevolgd wordt  maar  natuurlijk  wel  als  het
gewijzigd recht ertoe noopt. 

Deze wetswijziging zou zelf geen wijziging van die rechtspraak verantwoorden indien
men van oordeel  zou zijn  dat  de  omzetting in feitelijke scheiding geen "aanvullende"
vordering, t.a.v. de oorspronkelijke vordering op grond van bepaalde "foutieve" feiten in
hoofde  van  de  andere  echtgenoot,  kan  zijn,  zodat  de  voorwaarden  van  de  algemene
bepaling  van  artikel  807  Ger.W.,  zoals  voorheen,  toepasselijk  blijven.  Volgens  deze
bepaling "kan een vordering die voor de  rechter  aanhangig is  uitgebreid of gewijzigd
worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte
in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is".
Meestal wordt aangenomen dat de bedoelde omzetting geen aanvullende vordering kan
zijn  omdat  daarbij  niet  louter  een  nieuw  feit  wordt  aangevoerd,  maar  een  nieuwe
vordering wordt ingesteld. Het zou dan meer bepaald gaan om "een - zij het gedeeltelijke -
wijziging van het voorwerp van de echtscheidingsvordering"16.

6. Het bestreden arrest beslist weliswaar dat "aldus voldaan is aan de voorwaarden van
art. 807 Ger.W." (p. 5, laatste par.) - maar dit wordt door het middel niet aangevochten.
Ervoor (ibid., eerste par.) heeft het echter beslist "dat bovendien overeenkomstig art. 1268
Ger.W. aanvullende vorderingen en tegenvorderingen tot echtscheiding bij nieuwe en op

12 Partijen  kunnen  er  zich  toe  beperken  de  vordering  tot  echtscheiding  op  grond van  feitelijke
scheiding in (louter) ondergeschikte orde te stellen, d.i. enkel voor zover de aanvankelijke vordering
tot echtscheiding op grond van fout zou worden afgewezen (P. SENAEVE, "De rechtspleging inzake
echtscheiding", in P. SENAEVE, (ed.), Echtscheiding, Leuven, Acco, 1990, p. 384, nr. 651).
13 P. SENAEVE, "De rechtspleging inzake echtscheiding", in P. SENAEVE, (ed.), Echtscheiding, Leuven,
Acco, 1990, p. 384, nr. 649.
14 Zie inzonderheid: Brussel 18 oktober 1977,  R.W. 1979-80, 1923 met  goedkeurende noot J.M.
PAUWELS; Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, 76 met goedkeurende noot P. SENAEVE; Rb. Luik 2 februari
1984,  Jur. Liège 1984, 315; Rb. Hoei 9 april 1984, Jur. Liège 1984, 319; Rb. Aarlen 21 november
1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 648.
Vgl. bv. wel: Brussel 19 oktober 1983, T. Not. 1984, 57; Brussel 26 juni 1984 inzake met A.R. 1983 /
572 (bevestigd in Cass. 31 januari 1986,  A.C., 1985-86, 726); Luik 26 juni 1985,  Jur. Liège 1985,
470; Rb. Doornik 15 juni 1987, J.L.M.B. 1988, 37. 
15 Zie inzonderheid: C. DE BUSSCHERE, De feitelijke scheiding der echtgenoten en de echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 365, nr. 572; B. DECONINCK en M. STORME,
"Bevoegdheids- en procedureperikelen in familierechtelijke geschillen",  T.P.R. 1985, p. 119, nr. 60;
J.M. PAUWELS, noot onder Brussel 18 oktober 1977, R.W. 1979-80, 1923; J.L. RENCHON, "Les grandes
lignes de la réforme opérée par la nouvelle loi du 30 juin 1994 sur les procédures en divorce", Rev.
Trim. Dr. Fam. 1994, 167; P. SENAEVE, "Echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke scheiding -
Commentaar bij de Wet van 16 april 2000", E.J. 2000, p. 75-76, nr. 16; P. SENAEVE, noot onder Gent
11 maart 1996, E.J. 1996, p. 78-79, nr. 4.
16 SENAEVE, P., Echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke scheiding. Commentaar bij de wet van
16 april 2000, E.J., 2000/5, 74, nr. 13.
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tegenspraak genomen conclusies  kunnen worden ingesteld en  zij  dan  niet  als  nieuwe
vorderingen worden beschouwd". Met laatstbedoelde doch eerst opgegeven reden geeft
het arrest m.i. ontegensprekelijk te kennen dat de op feitelijke scheiding gesteunde en dus
gewijzigde  vordering  een  aanvullende  vordering  is.  Daarmee  is  de  "omzetting"
verantwoord,  maar  nog  niet  het  tijdstip  waarop  de  tijdsvoorwaarde  van  de  feitelijke
scheiding moet vervuld zijn. 

7. Zulks kan m.i. wel door de samenhang van de nieuwe bepaling (artikel 1268 Ger.W.)
met de andere toepasselijke wetteksten.

(1) Artikel 1268 maakt deel uit van de Afdeling (I) (van Hoofdstuk XI van Boek IV van
het Vierde Deel) van het Gerechtelijk Wetboek: "Echtscheiding op grond van bepaalde
feiten". Overigens maakt de wet enkel onderscheid tussen deze echtscheidingsgronden en
de echtscheiding door onderlinge toestemming (Hfdst. III van Titel VI van Boek I van het
Burgerlijk Wetboek en Afd. II van Hfdst. XI van Boek II van het Vierde Deel van het
Gerechtelijk Wetboek).

In het Burgerlijk Wetboek heeft de onderverdeling, in de gronden tot echtscheiding,
tussen  echtscheiding  op  grond  van  bepaalde  feiten  en  echtscheiding  op  grond  van
feitelijke scheiding,  nooit  bestaan.  Het  hoofdstuk II  (van Titel  VI,  Echtscheiding,  van
Boek  I  van  het  B.W.),  "Echtscheiding  op  grond  van  bepaalde  feiten",  is  trouwens
gaandeweg helemaal opgeheven en maakt het voorwerp uit van voormelde Afdeling I,
Ger.W., die evenmin dat onderscheid maakt.

De wet kent als echtscheidingsgronden:

1. overspel (art. 229 B.W.)

2. gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen (art. 231 B.W.)

3. feitelijke scheiding ... (eventueel als gevolg van een toestand van krankzinnigheid of
van  diepe  geestesgestoordheid  waarin  de  andere  echtgenoot  zich  bevindt  ...)(art.  232
B.W.)

4. onderlinge toestemming (art. 233 B.W).

Waar het onderscheid tussen deze sub 1 en 2 enerzijds en sub 3 anderzijds bepaalde
feiten als zodanig niet wordt gemaakt is het evenwel duidelijk dat eerstgenoemde een fout
impliceren  en  laatstgenoemde  een  foutloze  toestand,  waaraan  bovendien  door  de  wet
(artikel  306  B.W.)  andere  gevolgen  verbonden  worden.  De  vordering  op  grond  van
feitelijke scheiding doet inderdaad een schuldvermoeden op de eiser wegen, zodat beide
echtscheidingsvorderingen  toch  wel,  volgens  de  heersende  opvatting,  een  ander
"voorwerp"  hebben  en  dus  de  beperking  van  "aanvullende"  vorderingen  tot  de
vorderingen op grond van bepaalde "foutieve" feiten verantwoorden. Niettemin lijken er
me  ook  goede  redenen  te  bestaan  om te  besluiten  dat  deze  beperking  in  de  huidige
wetteksten, in hun onderling verband gelezen, geen steun vindt en dat er,  integendeel,
aanwijzingen  zijn  dat  die  aanvullende  vorderingen  op  alle  echtscheidingsgronden
toepasselijk zijn.

(2) Als een echtgenoot nieuwe feiten (eigenlijk fouten) mag inroepen - want daar komt
het op neer in artikel 1268 - om een echtscheidingsvordering te gronden, wat de toestand
van de tegenpartij "verzwaart", waarom zou hij dan niet een andere echtscheidingsgrond
mogen inroepen, zoals de feitelijke scheiding, waarbij de fout van de tegenpartij  komt
"weg te vallen", ingevolge het schuldvermoeden in hoofde van de eiser, wat de toestand
van die tegenpartij dus "verlicht"? Qui peut le plus peut le moins! In beide gevallen moet
de eiser vanzelfsprekend alleen het recht van verdediging van de tegenpartij eerbiedigen,
zodat ze haar verweer kan aanpassen. 
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Anders dan in voormelde vrij verspreide opinie wordt uitgedrukt, lijkt me het eigenlijk
voorwerp  van  de  vordering  in  beide  gevallen  nochtans  niet  verschillend,  doch,
integendeel, hetzelfde te zijn: de ontbinding van het huwelijk (ook al zouden de oorzaken
van beide vorderingen, d.z. de hen ten grondslag liggende rechtsfeiten, verschillend zijn:
de  fout  van  de  andere  echtgenoot  of  de  feitelijke  scheiding  waaruit  de  duurzame
ontwrichting van het huwelijk blijkt - maar dat is hier niet terzake). Dit is overigens de
uitdrukkelijke  stelling  van  het  Hof,  in  zijn  arrest  van  15  september  199417,  die  ook
verdedigd wordt door gezaghebbende auteurs18. Dat bij feitelijke scheiding de gevolgen
anders (kunnen) zijn, wegens de omkering van het schuldvermoeden, lijkt me niet hier
niet zo essentieel, nu dat alleen belang vertoont "voor de toepassing van art. 306 B.W."
(zie verder). 

In deze zaak stelt  het  arrest  vast  dat  verweersters'  nieuwe vordering (op grond van
feitelijke  scheiding)  berust  op  een  in  haar  verzoekschrift  tot  echtscheiding  als  volgt
vermeld feit: "dat zij in deze omstandigheden niet anders kon dan de echtelijke woonst te
moeten verlaten ...". Ook al is ze, zoals uit het arrest af te leiden is, het gevolg van het
gedrag  van  eiser,  dus  van  een  (geheel  van)  feit(en)  in  zijnen  hoofde,  die  feitelijke
scheiding, waarvan eiseres het initiatief neemt en die daar noodzakelijk slechts op volgt,
kan bezwaarlijk als hetzelfde feit beschouwd worden. Hetzelfde feit, in de zin van artikel
807  Ger.W.,  lijkt  me namelijk  toch  wel  een  relevant  feit  te  moeten  zijn,  d.i.,  inzake
schuldechtscheiding, een feit dat van aard is de oorspronkelijke vordering op grond van
fout van de andere echtgenoot te verantwoorden, en niet een louter gevolg van dat feit,
waarvoor de eiser in echtscheiding, ingeval van "omzetting", zelf de verantwoordelijkheid
opneemt.  De  beslissing  van  een  eiser(es)  in  echtscheiding  om,  los  van  die  fout,  de
"duurzame ontwrichting van het huwelijk" - die als een van de bijkomende voorwaarden
van artikel 232, eerste lid, B.W, uit de feitelijke scheiding moet blijken - door de rechter te
laten vaststellen en daarom de huwelijksband te laten verbreken, impliceert dus niet enkel
een andere rechtsgrond (en desgevallend andere gevolgen die hij dan bewust aanvaardt)
maar is  ook een ander feit,  zij  het  een gevolg van het  feitelijk gedrag van de andere
echtgenoot.  Overigens,  artikel  306  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt:  "Voor  de
toepassing van de artikelen 299, 300 en 301 - (d.i., overwegend voor het behoud van de
huwelijksvoordelen) - wordt de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van
artikel,  232,  eerste  lid,  geacht  de  echtgenoot  te  zijn  tegen  wie  de  echtscheiding  is
uitgesproken; de rechtbank kan er anders over beslissen indien de eisende echtgenoot het
bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van
de andere echtgenoot". Dit betekent dat, indien de eiser(es) dit bewijs niet levert (of zelfs
niet aanbiedt dit te doen), de feitelijke scheiding geacht wordt los te staan van enig feit in
hoofde van de andere echtgenoot. Dat de inleidende akte louter reeds melding maakt van
het ontstaan van die feitelijke scheiding, die de wettelijk vereiste duur evenwel nog niet
bereikt, lijkt in dit opzicht dan wel een zuiver kunstmatige reden om de toepassing van
artikel 807 Ger.W. te verantwoorden ... terwijl het zeer de vraag is of deze bepaling toelaat
de echtscheidingsvordering bij conclusie op een andere oorzaak te gronden. Weliswaar
behoort de vraag of de uitgebreide of gewijzigde vordering berust op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd tot de loutere onaantastbare feitenappreciatie van de rechter, die
geen voorwerp van kritiek kon zijn en wordt, zoals reeds vermeld, de rechtsgrond van
artikel 807 Ger.W. evenmin bekritiseerd. Dit belet evenwel niet hier als opinie te stellen
dat zelfs de ganse discussie over de toepassing van het algemeen geldend artikel 807, dan

17 A.R. nr. C.93.0375.F, nr. 381.
18 FETTWEIS, A.,  Manuel de procédure civile, 1987, 94, nr. 80, die prof. J. CARBONNIER (La notion de
cause de divorce, R.T.D.C., 1937, 291) citeert: "la cause, en matière de divorce réside moins dans les
faits matériels allégués ... que dans l'atteinte profonde et permanente que ces faits ont portée au lien
conjugal".
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wel van het specifiek artikel 1268 Ger.W., wat artificieel overkomt, terwijl moet besloten
worden dat het arrest naar recht verantwoord is in het licht van dit laatste artikel. 

Het  Hof  stelt  zich,  inzake  de  "gemeenrechtelijke"  toepassing  van  art.  807  Ger.W.
overigens zelf soepel op. Aldus volstaat het dat het feit of de akte waarop de uitbreidende
of wijzigende vordering steunt, reeds in de gedinginleidende akte wordt 'vermeld' (ook al
heeft de eiser daaruit alsdan nog geen gevolg afgeleid nopens de gegrondheid van zijn
vordering en dus zonder dat dit feit door de eiser expliciet tot staving van zijn vordering
werd ingeroepen)19. Het Hof aanvaardt ook dat een uitbreidende of wijzigende vordering,
om ontvankelijk te zijn, niet uitsluitend moet steunen op een in de gedinginleidende akte
vermeld feit  of  handeling.  De rechter  kan ook rekening houden met nieuwe feiten of
handelingen die zich sedert  de gedinginleidende akte hebben voorgedaan of sedertdien
zijn ontdekt en die een weerslag hebben op het geschil20. 

Een dergelijke soepelheid is echter niet terug te vinden in de vóór de Wet van 30 juni
1994 vaststaande rechtspraak van het Hof volgens welke de eiser weliswaar nieuwe feiten
en handelingen mocht aanvoeren tot staving van zijn vordering tot echtscheiding, zij het
dat deze nieuwe elementen niet in se een grond tot echtscheiding kunnen uitmaken21. 

Het nieuwe artikel 1268 Ger.W. lijkt me dit onderscheid te moeten wegwerken. 

Deze discussie "artikel 807 versus artikel 1268" blijkt inderdaad niet de hoofdzorg van
de wetgever geweest te zijn, alleszins niet in 1994. En als hij beide bepalingen dan toch
vergeleek omdat hij een uitzonderingsregeling op het gemeen recht voorzag, dan was het,
integendeel, om uitdrukkelijk te stellen dat artikel 1268 ruimer is of verder strekt dan
artikel 80722. Zijn wil wordt ook aldus uitgelegd in de rechtsleer23. 

De meerderheidsopvatting dat artikel 1268 Ger.W. dus geen versoepeling brengt aan de
geldende regels inzake de wijziging van het voorwerp van de vordering tot echtscheiding,
inzonderheid  de  (voorwaarden  tot)  omzetting  van  de  aanvankelijk  op  grond van  fout
gelnitieerde vordering tot echtscheiding in een vordering tot echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding en dat dergelijke omzetting aldus aan de in art. 807 Ger.W. bepaalde
(gemeenrechtelijke) voorwaarden voor de wijziging van een reeds aanhangige vordering
onderworpen blijft lijkt me dus, alleszins t.a.v. het tijdstip waarop de voorwaarde voor
laatstbedoelde vordering moet vervuld zijn, niet te kunnen overtuigen, daar het voorwerp
van de vordering daarbij niet gewijzigd wordt. 

De te dezen niet gestelde vraag terzijde gelaten wat dat betekent in de verhouding van
echtscheidingsvorderingen tot rechtsvorderingen in het  algemeen, lijkt  het  me met die
ruime interpretatie van artikel 1268 dus overeen te komen alle echtscheidingsvorderingen
op  grond  van  feiten  -  d.z.  foutieve  feiten  en  feitelijke  scheiding  -  tot  de  mogelijke
aanvullende vorderingen te rekenen. Uit de ratio legis van die gewijzigde bepaling kan
dan afgeleid worden dat de voormelde rechtspraak van het Hof, m.b.t. tot artikel 232,

19 Cass. 13 oktober 1977, J.T.T. 1977, 481; Cass. 28 april 1994,  A.C.,  1994, 427; Cass. 22 januari
1998, A.C., 1998, 107; Cass. 9 februari 1998, A.C., 1998, 185).
20 (zie:  Cass. 22 mei  1978,  A.C., 1978, 1113; Cass.  15 juni 1981,  A.C., 1980-81, 1185; Cass. 3
december 1981,  A.C., 1981-82, 461; Cass. 4 oktober 1982,  A.C., 1982-83, 176; Cass. 27 februari
1984, A.C., 1983-84, 636; Cass. 11 mei 1990, A.C., 1172; Cass. 21 februari 1994, A.C., 1994, 182;
Cass. 20 mei 1999, R.W. 1999-2000, 1070).
21 Cass. 10 mei 1963, Pas. 1963, I, 966; Cass. 4 april 1974, A.C., 1974, 863; Cass. 6 februari 1976,
R.W.  1976-77, 807; Cass. 12 maart 1976,  A.C., 1976, 805; Cass. 22 oktober 1981,  A.C., 1981-82,
278).
22 Gedr. St. Kamer, 545/14-91/92 (B.Z.), p. 78-79; Senaat, 898-2 (1993-1994), p. 19.
23 J.L. RENCHON, l.c.; G. de LEVAL, La loi du 30 juin 1994 et les dispositions relatives aux procédures
du  divorce  pour  cause  déterminée (Commentaire  provisoire),  Colloque  Liège  28  octobre  1994,
gepol., p. 3.
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eerste lid, B.W. achterhaald en dus niet langer verantwoord is. Het volstaat, volgens die
ruime uitlegging, dat de door dit lid bepaalde voorwaarde vervuld is op het ogenblik dat
de erop gesteunde vordering "aanvullend"  gesteld wordt,  in  casu op de datum dat  de
desbetreffende conclusie genomen werd.

(3)  Het  is  inderdaad  telkens  de  bedoeling  van  de  wetgever  geweest  de
echtscheidingsprocedures te  verkorten en formalisme tegen te  gaan.  En er  groeit  zelfs
stilaan  een  consensus  voor  een  geheel  schuldloze  echtscheiding.  Waarom dan,  na  de
wijziging van artikel 1268, nog een nieuwe dagvaarding24 eisen, zoals dat voorvloeit uit de
voormelde rechtspraak van het Hof onder het oude recht, als de (inmiddels reeds tot twee
jaar gereduceerde!) duur van de feitelijke scheiding in de oorspronkelijke procedure reeds
vaststaat? 

Aldus kan het middel niet aangenomen worden.

Conclusie: verwerping. 

ARREST

(A.R. C.99.0112.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 1998 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 234, eerste lid, (lees: 232, eerste lid) van het Burgerlijk Wetboek (zoals deze

wetsbepaling opnieuw werd opgenomen bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1974 en gewij-
zigd bij artikel 1 van de wet van 2 december 1982). 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest spreekt, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de echtscheiding

uit tussen partijen "bij toepassing van artikel 232, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, wegens
feitelijke scheiding sedert meer dan 5 jaar, namelijk sedert 6 april 1992" (p. 12), en dit na
vastgesteld te hebben dat  verweerster haar "verzoekschrift  in echtscheiding neergelegd
heeft op 2 december 1993" (p. 2, laatste alinea). In dit verzoekschrift heeft verweerster
"haar oorspronkelijke gronden tot echtscheiding omschreven heeft als grove beledigingen"
(p. 4, derde laatste alinea). Bij conclusie neergelegd (ter griffie van de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Antwerpen) op 9 april 1997 heeft zij haar vordering gewijzigd en de echt-
scheiding gevorderd op grond van vijf jaar feitelijke scheiding" (p. 4, voorlaatste alinea).
Deze beslissing tot uitspreken van de echtscheiding op grond van vijf jaar feitelijke schei-
ding grondt het arrest op de overwegingen (p. 6-7): 

"dat de voorwaarden opdat de echtscheidingsvordering van (verweerster) op grond van
vijf jaar feitelijke scheiding zou kunnen toegekend worden, vervuld zijn;

dat partijen immers sedert meer dan 5 jaar feitelijk gescheiden leven op het ogenblik dat

24 De voorafgaande verzoekschriftprocedure is afgeschaft ingevolge de vervanging van artikel 1254
Ger.W. door artikel 2 van de wet van 30 juni 1994.
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(verweerster) haar nieuwe eis heeft geformuleerd vermits dit gebeurde bij conclusie van 9
april 1997 (stuk 7 van het dossier 94 AR 95.867 A en stuk 20 van het dossier 94 AR
96.417 A) terwijl zoals hoger vermeld de feitelijke scheiding door het weggaan van (ver-
weerster) een aanvang heeft genomen op 29 maart 1992 en geofficialiseerd werd op 6
april 1992 door haar adreswijziging;

dat het onjuist is te stellen, zoals (eiser) doet dat de feitelijke scheiding expliciet moet
vermeld worden in het verzoekschrift en dat ze op dat ogenblik reeds vijf jaar heeft moe-
ten duren;

dat immers in die hypothese het inroepen van de in de voorbije vijf jaar gevoerde pro-
cedure niet zou kunnen dienen om de nieuwe eis te stellen die juist gebaseerd is op het
verloop van vijf jaren;

dat  de vereiste duur van de feitelijke scheiding slechts voltrokken moet zijn op het
ogenblik van het nemen van de conclusies tot omzetting;

dat uit de door partijen sedertdien hardnekkig gevoerde procedures ten genoege van
recht blijkt dat de ontwrichting van het huwelijk duurzaam is;

dat niet is aangetoond dat de materiële toestand van de kinderen uit het huwelijk gebo-
ren op gevoelige wijze verslechtert; dat trouwens uit het inleidend verzoekschrift van 2
december 1993 blijkt dat de kinderen toen allen meerderjarig waren;

dat alle voorwaarden om de echtscheiding op grond van vijf jaar feitelijke scheiding te
kunnen toekennen, dan ook vervuld zijn;

dat het bestreden vonnis derhalve terecht de echtscheiding heeft uitgesproken op grond
van artikel 231, 1°, van het Burgerlijk Wetboek;

dat (eiser) doet gelden in zijn akte van hoger beroep dat (verweerster) geen enkel be-
wijs bijbrengt van enige fout in zijn hoofde die ten grondslag ligt van de negatieve ver-
standhouding en die een feitelijke scheiding heeft veroorzaakt;

dat hij er aan toevoegt dat (verweerster) ook geen enkel bewijs bijbrengt van enige fout
of feit in zijn hoofde wat een belediging zou kunnen inhouden van (verweerster); dat hij
daaruit meent te kunnen afleiden dat er geen echtscheiding kan worden uitgesproken;

dat (eiser), door aldus te redeneren, het bepaalde van artikel 232, alinea 1, van het Bur-
gerlijk Wetboek miskent;

dat immers op grond van dit artikel inderdaad zoals in casu, de echtscheiding kan opge-
drongen worden aan een echtgenoot tegen wie nochtans geen enkele fout of tekortkoming
wordt bewezen en de eiser in echtscheiding zelfs zijn eigen fouten en tekortkomingen
mag inroepen om de feitelijke scheiding en/of de ontwrichting van het huwelijk te bewij-
zen zodat bij toepassing van dit artikel de echtscheiding wordt uitgesproken zonder dat
het schuldcriterium daarbij een rol speelt (tenzij eventueel voor de gevolgen ervan); dat
het bestreden vonnis dan ook terecht de echtscheiding heeft uitgesproken". 

Grieven
De in artikel 232, eerste lid, (zoals opnieuw opgenomen en gewijzigd), van het Burger-

lijk Wetboek bepaalde tijdsvoorwaarde, luidens welke de feitelijke scheiding ten minste
vijf jaar moet hebben geduurd, vervuld moet zijn op het ogenblik dat het inleidend ver-
zoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, nu het vaststelt dat in casu enerzijds het inleidend
verzoekschrift tot echtscheiding werd neergelegd op 2 december 1993 (p. 2, laatste alinea)
en, anderzijds, de feitelijke scheiding bestaat sedert 6 april 1992 (p. 6, tweede alinea, in
fine, van rubriek 3; p.12, midden), niet zonder schending van artikel 232, eerste lid, (zoals
opnieuw opgenomen en gewijzigd) van het Burgerlijk Wetboek kon beslissen dat in casu
de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar kan worden uit-
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gesproken, nu immers uit de hiervoor overgenomen vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat op 2 december 1993 (datum waarop het inleidend verzoekschrift tot echtschei-
ding ter griffie werd neergelegd) de feitelijke scheiding nog niet de duur van vijf jaar had
overschreden (schending van artikel 232, eerste lid, zoals opnieuw opgenomen en gewij-
zigd, van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 232, eerste lid,

van het Burgerlijk Wetboek, iedere echtgenoot onder de voorwaarden in dat arti-
kel bepaald, de echtscheiding kan vorderen op grond van feitelijke scheiding van
meer dan vijf jaar;

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 1268 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, aanvullende vorderingen en tegenvorderingen tot echtschei-
ding gewoon bij conclusie kunnen worden ingesteld en die vorderingen niet als
nieuwe vorderingen worden beschouwd;

Overwegende dat, hoewel de vorderingen tot echtscheiding op grond van be-
paalde feiten of op grond van feitelijke scheiding op verschillende feiten berusten
en de gevolgen ervan verschillend kunnen zijn, het wezenlijk voorwerp van die
vorderingen hetzelfde is, met name de ontbinding van het huwelijk;

Overwegende dat wanneer een vordering tot echtscheiding op grond van be-
paalde feiten wordt ingesteld en deze in de loop van de procedure bij conclusie
wordt omgezet in een vordering tot echtscheiding op grond van feitelijke schei-
ding, het volstaat dat aan de voorwaarden tot echtscheiding op grond van feitelij-
ke scheiding is voldaan op het ogenblik dat die vordering bij conclusie wordt in-
gesteld;

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat de duur van de feitelijke
scheiding moet voltrokken zijn op het ogenblik dat de oorspronkelijke vordering
tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten werd ingesteld, faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

18 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. De Gryse en Claeys Boúúaert.

Nr. 235

1° KAMER - 18 april 2002

1º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - INTREKKING - WIJZIGING -
VOORWAARDEN.

2º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - INTREKKING - WIJZIGING -
NIEUWE OF GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP.
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1º Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt laat hem toe
die  maatregelen  in  te  trekken  of  te  wijzigen  wanneer  er  zich  nieuwe  of  gewijzigde
omstandigheden voordoen1. (Art. 584, eerste lid, Ger.W.)

2º  Als  nieuwe  of  gewijzigde  omstandigheden  die  de  kortgedingrechter  toelaten  eerder
genomen maatregelen in te trekken of te wijzigen kunnen beschouwd worden de feitelijke
omstandigheden  die  de  partijen  niet  konden  kennen  op  het  ogenblik  dat  hij  die
maatregelen heeft genomen of die zich sedertdien hebben voorgedaan2. (Art. 584, eerste
lid, Ger.W.)

(V. T. N. e.a.)

ARREST

(A.R. C.99.0114.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 23, 24, 25, 26, 584, 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest heft de aan eerste en tweede verweerders bij beschikking van de

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 6 april 1995, bevestigd bij
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 april 1997, opgelegde maatregelen
gedeeltelijk op vanaf 2 juni 1997, dag van de inleidende dagvaarding, op grond van de
overweging dat het voortbestaan van het wederrechtelijk karakter van het instandhouden
en het gebruik met het oog op exploitatie van de betwiste constructies ingevolge de door
huidige verweerders aangevoerde nieuwe elementen ogenschijnlijk niet meer aannemelijk
is gemaakt, op grond van de volgende motieven: 

"(...) Dat (eiser) ten aanzien van de eis van eerste en tweede (verweerders) ten onrechte
het gezag van gewijsde van eerdere rechterlijke beslissingen inroept die gewezen werden
door de rechter in kort geding en door de beslagrechter zowel in eerste aanleg als in hoger
beroep;

Dat de rechter in kort geding tussen de partijen reeds eerder voorlopige maatregelen
heeft genomen; dat deze maatregelen bij voorraad werden uitgesproken in afwachting van
de berechting van het bodemgeschil; dat eerste en tweede (verweerders) nieuwe en gewij-
zigde omstandigheden, zoals zij beweren, aan de grondslag van hun eis hebben gelegd,
die eraan in de weg staan dat het gezag van gewijsde van eerdere bij voorraad genomen
kort geding - beslissingen zouden worden tegengeworpen;

1 en 2 Zie Cass., 28 sept. 1978,  A.C., 1978-1979, 131 en 14 dec. 1989,  ibid., nr. 244 (betreffende
voorlopige  maatregelen  inzake  echtscheiding  op grond van bepaalde feiten),  alsook de  conclusie
O.M. (met verwijzing naar deze arresten) Cass., 18 april 2002, A.R. nr. C.99.0484.N, hierna (nr. 236)
gepubliceerd.
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Dat de tussenkomsten van de beslagrechter een ander voorwerp hadden dan de onderha-
vige eis van de (verweerders) zodat ook ten aanzien daarvan het gezag van gewijsde thans
niet kan ingeroepen worden;

(...)
(...) Dat de ontwikkelingen die zich sedert de uitspraak van het voormelde arrest van 14

juli 1997 (lees: 14 april 1997) hebben voorgedaan ongetwijfeld gelden als nieuwe en ge-
wijzigde omstandigheden;

Dat eerste en tweede (verweerders) immers voor de strafrechter werden vervolgd om '...
in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied (te Zonhoven, Holsteenweg 30) een
vroeger stal te hebben omgevormd tot woning, een hoge schuurloopstal en een machine-
loods, een open landbouwmachinewerkplaats en twee hondenhokken te hebben gebouwd
of verbouwd zonder voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen en vanaf 23 februari 1993 voormeld bouwwerk in
stand te hebben gehouden'; dat zij ook plichtig werden verklaard aan deze ten laste geleg-
de feiten bij vonnis van 12 april 1994; dat de verweerders werden veroordeeld tot geld-
boeten en bovendien op vordering van de burgerlijke partijen, waaronder (eiser), tot het
herstel van de plaatsen in de vorige staat met inbegrip van de afbraak van de wederrechte-
lijk opgerichte constructies;

Dat eerste en tweede (verweerders) tegen deze veroordeling hoger beroep instelden;
Dat de tijdsbepaling van de ten laste gelegde feiten bij arrest van het hof van beroep van

8 september 1998 werd gepreciseerd als volgt: '... (ten aanzien van 'het bouwen of verbou-
wen') in de loop van de jaren 1970 tot 1993 ... (ten aanzien van 'het in stand houden') van-
af 23 februari 1993 tot 1 december 1993';

Dat tevens akte werd verleend aan de burgerlijke partijen, het Vlaams Gewest en de ge-
machtigde ambtenaar, van de afstand van hun eis als burgerlijke partijen; dat in het arrest
werd vastgesteld dat (de verweerders) ondertussen vrijwillig waren overgegaan tot de af-
braak van de machineloods, de open landbouwwerkplaats en de hondenhokken en dat zij
met  betrekking tot  de  woning,  resultaat  van de verbouwing van een stal,  en de hoge
schuur-loopstal op 12 juni 1995 een regularisatievergunning verkregen hadden; dat tevens
werd vermeld dat aan de regularisatie ook de betaling was verbonden van een bij transac-
tie bepaalde som en dat (de verweerders) deze betaling hadden uitgevoerd; dat dan ook
door het hof werd geconstateerd dat: '... de betaling tot gevolg heeft dat de publieke vorde-
ring, en hiermee samenhangend het recht van de overheid om enig herstel te eisen, verval-
len ...';

Dat (eiser) weliswaar inroept dat hij zich niet neergelegd heeft bij het verlenen van de
bouwvergunning van 12 juni 1995; dat blijkt dat hij op 10 augustus 1995 een verzoek-
schrift tot nietigverklaring heeft neergelegd bij de Raad van State en dat hij tevens een
strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling indiende bij de onderzoeksrechter te
Hasselt wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken; dat niet betwist is dat
dit gerechtelijk onderzoek nog niet werd beëindigd; dat het hof in voormeld arrest in straf-
zaken de heropening van de debatten heeft bevolen en tegelijk de verdere behandeling van
de zaak heeft geschorst totdat definitief zal zijn beslist over de feiten die het voorwerp uit-
maken van de ingediende strafklacht;

Dat volstaat dat de aan eerste en tweede (verweerders) aangewreven bouwovertredin-
gen, waarvoor zij aanvankelijk werden vervolgd, thans geen voorwerp meer zijn van een
vordering tot herstel van het Vlaams Gewest noch van de gemachtigde ambtenaar; dat (de
verweerders) het instandhouden van de gebouwen en constructies in kwestie steunen op
een aan hen verleende bouwvergunning;

Dat (eiser) aanvoert dat een verval van de strafvordering met betrekking tot de weder-
rechtelijke oprichting en instandhouding tot december 1993 een nieuwe strafvordering op
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grond van de thans bestaande toestand niet in de weg staat; dat hij het wederrechtelijk ka-
rakter van de thans bestaande toestand op stedenbouwkundig vlak blijft inroepen, steu-
nend op de onregelmatigheid van de bouwvergunning, op het beweerde verval van de on-
dertussen  verlengde bouwvergunning bij  gebrek van tijdige aanvang van de vergunde
werken en op het ontbreken van de vereiste milieuvergunning;

Dat (eiser) echter niet  aantoont dat tegen de huidige toestand op stedenbouwkundig
vlak nog enig bezwaar zou bestaan aan de zijde van het Vlaams Gewest, de gemeente
Zonhoven of de gemachtigde ambtenaar; dat hij evenmin heeft aangetoond dat de thans
bestaande toestand voorwerp zou zijn van een strafvordering op grond van inbreuken op
de Stedenbouwwet; dat overigens blijkt dat het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Zonhoven op 20 mei 1996 aan eerste (verweerder) nog een bouwvergun-
ning verleende, na gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar, tot het uitbreiden van
de nieuwe te bouwen stal, vergund op 12 juni 1995, met een mestopslagplaats;

(...) Dat weliswaar in acht te nemen is dat de uitvoering van deze bouwvergunningen,
die werden verleend voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is,  zou
kunnen geschorst zijn met toepassing van artikel 5, § 1, van het Milieuvergunningsdecreet
en artikel 56 Vlarem I;

Dat deze schorsing krachtens artikel 5, §1, 2de al., Milieuvergunningsdecreet de ter-
mijn van verval (art. 52 van de Stedenbouwwet - artikel 50 decreet betreffende de ruimte-
lijke ordening) slechts doet ingaan op de dag waarop de milieuvergunning wordt verleend;
dat de bouwvergunning naar luid van artikel 5, § 1, 3de al., Milieuvergunningsdecreet
vervalt op de dag van de weigering van de milieuvergunning in laatste aanleg;

Dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven bij beslis-
sing van 29 januari  1996 aan derde (verweerder) een milieuvergunning verleende; dat
deze vergunning o.m. door (eiser) werd aangevochten waarna de bestendige deputatie van
de provincie Limburg op 25 juli 1996 besliste tot de weigering van de milieuvergunning;

Dat derde (verweerder) hiertegen een annulatieberoep instelde bij de Raad van State;
dat dit rechtsmiddel niet belet dat de milieuaanvraag van derde (verweerder) in laatste
aanleg werd afgewezen, waaruit (eiser) echter ten onrechte afleidt dat ook meteen de ge-
hele bouwvergunning van eerste en tweede (verweerders) vervallen is; dat deze bouwver-
gunning immers overeind blijft in de mate dat de (verweerders) rechten op uitbating zou-
den kunnen putten op andere vergunningen die bestaanbaar zijn met de thans geldende
milieuwetgeving;

Dat eerste (verweerder) in dit verband laat gelden dat de uitbating vergund is ingevolge
aktenemingsbesluiten, waarvan derde (verweerder) het voordeel door eenvoudige aangifte
zou kunnen overnemen; dat de (verweerders) wat dit laatste betreft verwijzen naar de mi-
lieuaanvraag van derde (verweerder) van 1 december 1995 en naar het aktenemingsbesluit
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven van 6 januari
1997;

Dat derde (verweerder) samen met zijn annulatieberoep een verzoek richtte tot de Raad
van State om de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de bestendige
deputatie van 25 juli 1996 te verkrijgen;

Dat de auditeur bij de Raad van State in zijn verslag van 14 oktober 1996 tot de conclu-
sie kwam dat het verzoek van derde (verweerder) tot schorsing moest worden verworpen;
dat partijen geen beslissing van de Raad van State over de gevorderde vernietiging hebben
voortgebracht;

Dat de redenen die de auditeur bij de Raad van State ten grondslag van zijn verslag
heeft gelegd nochtans terzake dienend zijn om de ogenschijnlijke rechten van partijen te
bepalen; dat hij meende te kunnen vaststellen dat voor de exploitatie van de inrichting te
Zonhoven, Holsteenweg 30 reeds de volgende vergunningen golden: 
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- vergunning voor het exploiteren van een rundveebedrijf voor 70 runderen en 159 m3
mestopslag die verleend was bij aktenemingsbesluit van 22 oktober 1990 van het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven,

- vergunning voor de bovengrondse opslag van 5.500 liter stookolie, toegekend bij akte-
nemingsbesluit van 22 november 1993 van het voormelde van burgemeester en schepe-
nen;

Dat de weigering van de betwiste milieuvergunning, volgens de auditeur bij de Raad
van State, aan derde (verweerder) geen ernstig nadeel berokkende omdat hij ook zonder de
betwiste milieuvergunning moet geacht worden te beschikken over de voormelde vergun-
ningen, minstens dat hij op zeer eenvoudige wijze, door een simpele melding, over die
vergunning zou kunnen beschikken; dat het, volgens dezelfde auditeur bij de Raad van
State, derde (verweerder) toegelaten is verder te exploiteren op basis van de aktenemings-
besluiten van 22 oktober 1990 en van 22 november 1993 en de milieuvergunningsweige-
ring derde (verweerder) enkel belette het veeteeltbedrijf te veranderen door bijvoeging van
een perceel grond met oprichting van een nieuwbouw;

Dat (eiser) deze gedachtengang, die de (verweerders) tot hun verweer hebben gemaakt,
niet afdoende heeft weerlegd; dat het college van burgemeester en schepenen van de ge-
meente Zonhoven op 6 januari 1997 er overigens akte van genomen heeft dat de overname
van het bedrijf van eerste (verweerder) door derde (verweerder) nog steeds van toepassing
is;

Dat (eiser) wel aanvoert dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeen-
te Zonhoven door (de verweerders) werd misleid naar aanleiding van de aktenemingsbe-
sluiten; dat deze zouden steunen op valse verklaringen; dat waar er met de door (eiser) op
die wijze opgewekte schijn met betrekking tot de beweringen van (eiser) nog in zijn voor-
deel rekening werd gehouden door het hof in het arrest van 14 juli (lees: april) 1997, thans
geconstateerd wordt dat (eiser) de bodemrechter nog steeds niet heeft geadiëerd aangaan-
de de beweerde onregelmatige aktenemingen; dat deze laatste als administratieve rechts-
handelingen onverminderd blijven gelden, terwijl eiser ondertussen, d.w.z. meer dan één
jaar na de uitspraak van voormeld arrest, nog steeds geen initiatief heeft genomen om zijn
beweringen ten gronde te laten beoordelen; dat (eiser), integendeel, heeft laten blijken de
bij voorraad genomen maatregel door middel van de invordering van dwangsommen te
willen uitputten om op die wijze de facto zijn beweerd recht ten laste van (de verweerders)
te halen;

(...) dat het voorbestaan van het wederrechtelijk karakter van het instandhouden en het
gebruik met het oog op exploitatie van de betwiste constructies ingevolge de door (de ver-
weerders) aangevoerde nieuwe elementen, met name de afstand van het Vlaams Gewest
en van de gemachtigde ambtenaar van hun vordering tot herstel, het tussenarrest in straf-
zaken van dit hof van 8 september 1998, het verslag van de auditeur bij de Raad van State
inzake de schorsing van de milieuvergunningsweigering, en de houding van (eiser) met
betrekking tot de betwisting over de grond van de aktenemingen thans ogenschijnlijk niet
meer aannemelijk is gemaakt;

Dat er dan ook geen aanleiding meer bestaat om het opgelegde verbod ten laste van eer-
ste en tweede (verweerders) te handhaven en evenmin om dit verbod uit te breiden tot der-
de (verweerder) in zoverre het de instandhouding betreft van de thans reeds bestaande
door de bouwvergunning van 12 juni 1995 vermelde constructie alsmede het gebruik er-
van voor de uitbating van een veeteeltbedrijf met 70 runderen en bijhorende mestopslag
van 159 m3 en bovengrondse opslag van 5.500 liter stookolie".

Grieven
De beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort

geding, is zoals elke andere eindbeslissing, bekleed met het gezag van gewijsde.
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De omstandigheid dat de beschikking in kort geding geen nadeel mag berokkenen aan
de zaak zelf, doet hieraan geen afbreuk.

Het gezag van gewijsde van de beschikking in kort geding houdt in dat de voorzitter
zijn beschikking niet kan intrekken of wijzigen tenzij de feitelijke omstandigheden gewij-
zigd zijn.

Het Hof van Beroep te Antwerpen, heeft in het in kracht van gewijsde getreden arrest
van 14 april 1997, gewezen in kort geding, geoordeeld dat de huidige eerste en tweede
verweerders ogenschijnlijk wederrechtelijk gebouwen hadden opgericht en op dat tijdstip
ook grotendeels in stand hielden.

Dit arrest heeft daartoe op blz. 9, tweede tot vierde alinea, overwogen dat de bouwver-
gunning van 12 juni 1995 ogenschijnlijk niet als een rechtvaardiging in aanmerking kon
worden genomen om de betrokken gebouwen te behouden, er werkzaamheden aan, in of
met gebruik van uit te voeren en/of deze gebouwen in exploitatie te nemen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen, zetelend in kort geding, had aldus steunend op de
schijn van rechten van partijen, voorlopig het geschil tussen eiser en eerste en tweede ver-
weerders beslecht betreffende de vraag of de bouwvergunning van 12 juni 1995 kon gel-
den als rechtvaardiging om de betrokken gebouwen te behouden, er werkzaamheden aan,
in of met gebruik van uit te voeren en/of deze gebouwen in exploitatie te nemen.

Deze beslissing is met gezag van gewijsde bekleed. De rechter heeft  tenminste zijn
rechtsmacht overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek over dit geschilpunt
uitgeput.

Het bestreden arrest, eveneens gewezen in kort geding, stelt niet vast dat de feitelijke
omstandigheden inzake de staat van de opgerichte bouwwerken en de erin aanwezige ex-
ploitatie gewijzigd zijn sedert het arrest van 14 april 1997, en stelt evenmin vast dat de
vergunningssituatie van verweerders sedert dit arrest gewijzigd is.

De door het bestreden arrest aangenomen "nieuwe omstandigheden" (de afstand van het
Vlaams Gewest en van de gemachtigde ambtenaar van hun herstelvordering in de straf-
procedure tegen huidige eerste en tweede verweerders, het tussenarrest in strafzaken van
het Hof van Beroep te Antwerpen van 8 september 1998, het verslag van de auditeur bij
de Raad van State inzake de schorsing van de milieuvergunningsweigering en de houding
van huidige eiser met betrekking tot de betwisting over de grond van de aktenemingen)
houden geen wijziging van de feitelijke omstandigheden in, doch dienen enkel tot een
nieuwe evaluatie van de ogenschijnlijke rechten van de partijen ten aanzien van dezelfde
ongewijzigde feitelijke omstandigheden.

Het is de rechter in kort geding niet toegelaten, bij ongewijzigde feitelijke omstandig-
heden, na te gaan of de schijn van rechten van de partijen die in een eerdere beslissing
werd vastgesteld, nog aannemelijk is.

De omstandigheid dat het Vlaams Gewest en de gemachtigde ambtenaar afstand heb-
ben gedaan van hun herstelvordering in de strafprocedure tegen huidige eerste en tweede
verweerders, en de vaststelling in het tussenarrest in strafzaken van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 8 september 1998 dat de publieke vordering vervallen is, kunnen een an-
der licht werpen op de ogenschijnlijke rechten van de partijen ten aanzien van de vraag of
de bouwvergunning van 12 juni 1995 als een rechtvaardiging kan in aanmerking worden
genomen om de betrokken gebouwen te behouden, er werkzaamheden aan, in of met ge-
bruik van uit te voeren en/of deze gebouwen in exploitatie te nemen, doch maken geen ge-
wijzigde feitelijke omstandigheden uit die de rechter in kort geding toelaten zijn beschik-
king, gesteund op de schijn van rechten van partijen ten aanzien van voormelde vraag, te
wijzigen.

Het verslag van de auditeur bij de Raad van State over de vordering tot schorsing van
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de milieuvergunningsweigering kan bezwaarlijk als "nieuwe omstandigheid" gelden, nu
dit verslag dateert van 14 oktober 1996, dus van voor het arrest van 14 april 1997.

Een dergelijk auditoraatverslag kan een ander licht werpen op de ogenschijnlijke rech-
ten van de partijen ten aanzien van de vraag of de bouwvergunning van 12 juni 1995 als
een rechtvaardiging in aanmerking kan worden genomen om de betrokken gebouwen te
behouden, er werkzaamheden aan, in of met gebruik van uit te voeren en/of deze gebou-
wen in exploitatie te nemen, doch maakt geen gewijzigde feitelijke omstandigheid uit die
de rechter in kort geding toelaat zijn beschikking, gesteund op de schijn van rechten van
partijen ten aanzien van voormelde vraag, te wijzigen.

Hetzelfde geldt ook voor de houding van huidige eiser met betrekking tot de betwisting
over de grond van de aktenemingen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof
van Beroep te Antwerpen van 14 april 1997 miskent (schending van de artikelen 23, 24,
25,  26 van het  Gerechtelijk  Wetboek)  en  zijn  beslissing  niet  naar  recht  verantwoordt
(schending van de artikelen 19, 584, 1039 en 1042 van hetzelfde wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk

Wetboek, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij
spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de
wet aan de rechterlijke macht onttrekt;

Overwegende dat het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgeding-
rechter neemt hem toelaat die maatregelen in te trekken of te wijzigen wanneer er
zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden voordoen;

Dat  als  dergelijke  omstandigheden  kunnen beschouwd worden de feitelijke
omstandigheden die de partijen niet konden kennen op het ogenblik dat de kort-
gedingrechter maatregelen heeft genomen of die zich sedertdien hebben voorge-
daan;

Overwegende dat het bestreden arrest als nieuwe omstandigheden aanneemt
het arrest van het hof van beroep van 8 september 1998 waarin is vastgesteld dat:

1. de verweerders ondertussen vrijwillig zijn overgegaan tot de afbraak van de
machineloods, de open landbouwwerkplaats en de hondenhokken en dat zij met
betrekking tot de woning, resultaat van de verbouwing van een stal en de hoge
schuurloopstal een regularisatievergunning hadden verkregen waaraan een beta-
ling was verbonden van een bij transactie bepaalde som en zij deze betaling had-
den uitgevoerd;

2. de betaling tot gevolg heeft dat de publieke vordering, en hiermee samen-
hangend het recht van de overheid om enig herstel te eisen, vervallen;

3. akte werd verleend aan de burgerlijke partijen, het Vlaams Gewest en de ge-
machtigde ambtenaar, van de afstand van hun eis als burgerlijke partijen;

Overwegende dat het arrest op grond hiervan vermocht te beslissen dat het
voortbestaan en het wederrechtelijk karakter van het instandhouden en het ge-
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bruik met het oog op exploitatie van de betwiste constructies thans ogenschijnlijk
niet meer aannemelijk is gemaakt; dat er dan ook geen aanleiding meer bestaat
om het opgelegde verbod ten laste van de eerste twee verweerders te handhaven
en evenmin om dit verbod uit te breiden tot de derde verweerder in zoverre het
de instandhouding betreft van de thans reeds bestaande door de bouwvergunning
van 12 juni 1995 vermelde constructie alsmede het gebruik ervan voor de uitba-
ting van een veeteeltbedrijf met 70 runderen en bijhorende mestopslag van 159
m3 en bovengrondse opslag van 5.500 liter stookolie; 

Dat het arrest zodoende geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende verder dat uit het arrest van 14 april 1997 blijkt dat de door de

derde verweerder gevraagde milieuvergunning op 25 juli 1996 werd geweigerd;
dat dit arrest oordeelt dat door deze weigering de verweerders niet over de wette-
lijke vereiste bouwvergunningen beschikken en "dat de bouwvergunning van 12
juni 1995 strekkende tot regularisatie, uitbreiding en sanering van het landbouw-
bedrijf derhalve niet als een rechtvaardiging in aanmerking kan genomen worden
om de niet vergunde gebouwen te behouden, er werkzaamheden aan, in of met
gebruik voor uit te voeren en/of deze gebouwen in exploitatie te nemen";

Dat dit arrest aldus over de bouwvergunning oordeelt enkel als een gevolg van
een geweigerde milieuvergunning;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

18 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 236

1° KAMER - 18 april 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - TOESTAND

UITKERINGSPLICHTIGE - INGRIJPENDE WIJZIGING - BEGRIP.

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING - GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN -
T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING - TOESTAND UITKERINGSPLICHTIGE - INGRIJPENDE WIJZIGING

- BEGRIP.

1º  en  2°  Om  de  ingrijpende  wijziging  van  de  toestand  van  de  uitkeringsplichtige  te
beoordelen  volstaat  het  niet  zijn  huidige  werkelijke  toestand  te  vergelijken  met  de
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toestand die de rechter bij het toekennen van de uitkering in aanmerking heeft genomen
en die op dat ogenblik niet met zijn werkelijke toestand overeenstemde, wanneer hij aan
die rechter de relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke
toestand kon voorleggen, maar  nagelaten heeft dit  te doen1.  (Art.  301, § 3, derde lid,
B.W.)

(B. T. B.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:

Het  bestreden  vonnis  vermindert,  op  vordering  van  verweerder,  het  aan  eiseres
krachtens  de  overeenkomst  voorafgaande  aan  de  echtscheiding  door  onderlinge
toestemming verschuldigd persoonlijk onderhoudsgeld. Het kent ook aan eiseres, op haar
tegenvordering, onderhoudsgeld ten behoeve van beide kinderen van de partijen toe.

Het ENIG cassatiemiddel vecht alleen deze vermindering als onwettig aan. Het eerste
onderdeel voert de schending aan van artikel 301, inzonderheid §3, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek aan.

Dit  artikel  bepaalt  onder  meer  dat  de  rechtbank  de  aan  de  echtgenoot,  die  de
echtscheiding heeft verkregen, toegekende uitkering kan verminderen indien de toestand
van  de  uitkeringsplichtige  een  ingrijpende  wijziging  heeft  ondergaan  ingevolge
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

Dit impliceert een vergelijking van de toestand, zoals hij bestond op het ogenblik van
de  vaststelling  van  de  uitkering  -  d.i.  ten  tijde  van  het  echtscheidingsvonnis  -  en  de
toestand op het ogenblik van de vordering tot vermindering van die uitkering. 

Eiseres  verwijt  de  appelrechters  geen  correcte  vergelijking  te  hebben  gemaakt  en
namelijk  niet  de  werkelijke  oorspronkelijke  toestand  van  verweerder  als  referentie  te
hebben genomen, doch slechts zijn toestand zoals die werd voorgelegd aan de rechter die,
in het echtscheidingsvonnis, de uitkering waartoe verweerder verplicht werd vastlegde.
Dit vonnis werd bij verstek gewezen en het verwierf kracht van gewijsde bij gebrek aan
enig rechtsmiddel van verweerder.

Dit onderdeel lijkt me gegrond: het vonnis heeft dat begrip "toestand" miskend.

Om een ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige correct in te
schatten volstaat  het  niet  dat  de rechtbank oog heeft  voor  de  toestand zoals  hij  werd
voorgelegd  aan  de  rechter  die  de  uitkering  bepaalde,  wanneer  die  uitkeringsplichtige
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toestand kon
voorleggen maar nagelaten heeft dit te doen.

In zijn arresten van 28 september 19782 en 14 december 19893 overwoog het Hof dat
het  aannemen  van  een  gegeven  als  een  "nieuwe  omstandigheid"  tot  staving  van  een
vordering  tot  herziening  van een uitkering,  terwijl  het  bestaan  ervan kon  aangevoerd
worden door een hoger beroep tegen een beschikking in kort  geding, die de uitkering
toekende, een miskenning is van het gezag van het gewijsde van die beschikking. 

De  rechtsleer4 oppert  m.i.  dan  ook terecht  dat  niet  alleen  een  chronologisch  nieuw

1 Zie ook de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.
2 A.C., 1978-1979, 131.
3 A.R. 8553, ibid., 1989-1990, nr. 244.
4  J.-L. RENCHON, noot onder Cass., 28 september 1978,  Rev.trim.dr.fam., 1979, 339; D. TILLEMANS,
Het onderhoudsgeld na echtscheiding op grond van fout en op grond van feitelijke scheiding, in:
Echtscheiding,  P.  SENAEVE (ed.),  Acco,  Leuven,  280-281,  nr.  438;  J.  ROODHOOFT,  De gerechtelijke
begroting  van  onderhoudsuitkeringen  tussen  ex-echtgenoten,  1996,  122-123,  nr.  239  en
Alimentatierekenen tussen ex-echtgenoten. Een praktische handleiding bij Alibel, Larcier, Gent, 2000,
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gegeven de herziening kan verantwoorden, maar ook een nieuw gekend gegeven, doch
dus op voorwaarde dat de belanghebbende het zelf niet kende op het ogenblik van de
eerste uitspraak en het dus niet  door het aanwenden van een rechtsmiddel tegen deze
uitspraak aan een nieuwe rechterlijke beoordeling kon onderwerpen. 

Verweerder  heeft  geen  rechtsmiddel  (zoals  verzet)  aangewend  tegen  het
echtscheidingsvonnis  bij  verstek,  dat  hem  o.m.  tot  onderhoudsgeld  jegens  eiseres
veroordeelt en dus zijn werkelijke, blijkbaar door hem reeds gekende, toestand aan de
rechter niet bekendgemaakt en berust in die veroordeling. Hij kan zich dus bezwaarlijk
thans  op  die  werkelijke  toestand  beroepen  om  zijn  verplichting  door  de
"herzieningsrechter"  te  laten  verminderen.  Hoewel  het  onderdeel  geen  miskenning
aanvoert van het begrip "nieuw feit" of "nieuwe omstandigheden" - doorgaans aldus door
de rechtsleer opgevatte samenvatting van het wettelijk begrip van artikel 301,§3 B.W.:
"ingrijpende  wijziging  van  de  toestand  van  de  uitkeringsplichtige  ingevolge
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil" - lijkt me hier wel het begrip "toestand" te
zijn miskend, zoals het onderdeel wel aanvoert, nl. de werkelijke toestand, zoals hij aan de
rechter had kunnen voorgelegd worden. Dat de "herzieningsrechter" een "andere" toestand
te  beoordelen  kreeg lijkt  me  dus  ook niet  onafhankelijk  van verweerders'  wil  te  zijn
geweest, zoals het derde lid van voormeld artikel dat vereist. Verweerder kende blijkbaar
zijn  (later  ongewijzigde)  toestand  reeds  tijdens  de  oorspronkelijke  procedure.  Zijn
vordering tot herziening heeft meer weg van een verkapt (doch laattijdig) rechtsmiddel
tegen zijn oorspronkelijke veroordeling.

Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.99.0484.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 juni 1998 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 301, inzonderheid § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De appèlrechter kent in het vonnis van 19 juni 1998, met bevestiging van de beroepen

beslissing, de door verweerder ingestelde vordering tot vermindering van de onderhouds-
bijdrage tot 8.000 BEF per maand voor eiseres persoonlijk toe op grond dat (bestreden
vonnis, p.4, 1°, 2° en 4° alineas, p. 5, 1°, 2° en 3° alineas): 

"Uit de door (verweerder)voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat (verweerder) anno
1981 in België nog een netto-inkomen had van 54.400 BEF (...) daar waar hij vanaf 1982
blijkbaar tewerk was gesteld in Frankrijk, en waar hij een netto-inkomen verdiende op

138-139, nr. 274.
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jaarbasis van 50.610 FF in 1982 (...) progressief stijgende tot 70.640 FF in 1990 (...), het-
geen aan een gemiddelde koers van 6,50 BEF een netto-inkomen geeft op jaarbasis van
459.160 BEF hetzij 38.263 BEF per maand.

Tussen 1990 en 1992 (zijnde het laatst voorgelegde aanslagbiljet voor inleiding der vor-
dering) steeg het inkomen van (verweerder) tot 74.000 FF hetzij 481.000 BEF op jaarbasis
en 40.083 BEF per maand.

(...)
De rechtbank stelt evenwel vast dat de bodemrechter inzake echtscheiding, dewelke bij

vonnis dd. 07.05.1990 eveneens het onderhoudsgeld ten behoeve van (eiseres) heeft be-
paald op 27.800 BEF per maand, zich hierbij heeft gebaseerd op de inkomsten van de te-
werkstelling van (verweerder) in België, ten tijde dat deze merkelijk hoger lagen.

(...) (Er) mag geredelijk worden aangenomen dat de bodemrechter zich in het echtschei-
dingsvonnis dd. 07.09.1990) heeft gebaseerd op dezelfde inkomsten van (verweerder) als
van in 1982, om het onderhoudsgeld ten behoeve van (eiseres) op datum van 07.05.1990
te begroten op 27.500 BEF.

Aldus kan het feit dat (verweerder) thans aantoont dat zijn netto-inkomen in belangrijke
mate afwijkt van de criteria waarop de bodemrechter zich gesteund heeft, aanzien worden
als een gewijzigde omstandigheid dewelke de wijziging van het aldus bepaalde onder-
houdsgeld zou kunnen rechtvaardigen, ook al was deze 'nieuwe omstandigheid' reeds be-
staande voor datum der beslissing terzake, zonder dat deze aan de beoordeling van de
rechtbank werd voorgelegd. (...)

De rechtbank kan dan ook het vonnis van de eerste rechter bijtreden waar hij de thans
voorgelegde loonstaten van (verweerder) (...) aanvaard heeft als gewijzigde omstandighe-
den op grond waarvan (verweerder) de herleiding van het onderhoudsgeld kon vorderen."

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De onderhoudsbijdrage kan overeenkomstig artikel 301, inzonderheid § 3, derde lid,

van het Burgerlijk Wetboek op verzoek van de uitkeringsplichtige alleen gewijzigd wor-
den indien de toestand van de uitkeringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhanke-
lijk van zijn wil ingrijpend is gewijzigd.

De vergelijking dient derhalve te geschieden tussen de toestand, zoals hij bestond op het
ogenblik van de vaststelling van de uitkering, en die op het ogenblik van de vordering tot
opheffing of vermindering van de onderhoudsbijdrage.

De appèlrechters beslisten in het bestreden vonnis de vordering van verweerder tot ver-
mindering van de onderhoudsbijdrage in te willigen op grond van de overweging dat het
netto-inkomen van verweerder in belangrijke mate afwijkt van de criteria waarop de rech-
ter in zijn verstekvonnis van 7 mei 1990 zijn beslissing om de onderhoudsbijdrage te be-
palen liet steunen.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door de vordering van verweerder in te willigen op
grond van de vergelijking tussen de huidige toestand van verweerder, enerzijds, en de
door het verstekvonnis van 7 mei 1990 redelijk in aanmerking genomen toestand van ver-
weerder, en niet diens werkelijke toestand, anderzijds, artikel 301, § 3, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek schenden.

1.2. Tweede onderdeel
Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft

uitgemaakt.
Het gezag van gewijsde kan als zodanig niet wettig worden ontzegd aan een door de

rechter over een geschilpunt gewezen eindbeslissing op de enkele grond dat na de uit-
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spraak nieuwe feitelijke gegevens van overwegend belang zijn ontstaan of dat gebleken is
dat op het tijdstip van de uitspraak reeds feitelijke gegevens of bewijsstukken bestonden
die door de procespartijen, of althans door één van hen, niet aan de rechter werden voor-
gelegd.

De beslissing die gegevens als nieuw beschouwt hoewel de belanghebbende partij deze
had kunnen aanvoeren, hetzij door voor de rechter te verschijnen, hetzij door zijn recht
van verzet of hoger beroep regelmatig uit te oefenen, miskent het gezag van gewijsde van
de desbetreffende beslissing.

De appèlrechters stellen vast dat het feit dat het inkomen van verweerder afwijkt van de
door de rechter in zijn verstekvonnis van 7 mei 1990 redelijk in aanmerking genomen toe-
stand, een gewijzigde omstandigheid uitmaakt, ook al bestond deze "nieuwe omstandig-
heid" reeds op het ogenblik van de bepaling van de onderhoudsbijdrage door de rechter in
zijn verstekvonnis van 7 mei 1990.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door de vordering van verweerder in te willigen op
grond van een "nieuwe" omstandigheid die de belanghebbende partij had kunnen aanvoe-
ren door te verschijnen of door verzet of hoger beroep aan te tekenen, het gezag van ge-
wijsde van het verstekvonnis van 7 mei 1990 miskennen (schending van de artikelen 23
tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek en 301, § 3, derde lid, van het Burgerlijk Wet-
boek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat,  krachtens  artikel  301,  §  3,  derde lid,  van het  Burgerlijk

Wetboek, de rechtbank bij ingrijpende wijziging van de toestand van de uitke-
ringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, de uitkering
van de uitkeringsgerechtigde kan verminderen of opheffen;

Dat om de ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige te
beoordelen het niet volstaat zijn huidige werkelijke toestand te vergelijken met
de toestand die de rechter bij het toekennen van de uitkering in aanmerking heeft
genomen en die op dat ogenblik niet met de werkelijke toestand van de uitke-
ringsplichtige overeenstemde, wanneer de uitkeringsplichtige aan die rechter de
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toe-
stand kon voorleggen, maar nagelaten heeft dit te doen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat: 
1. het bij verstek gewezen echtscheidingsvonnis van 7 mei 1990 verweerder

heeft veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsgeld aan eiseres ten bedrage
van 27.500 BEF en dit vonnis op de inkomsten van verweerder steunde op een
ogenblik dat deze merkelijk hoger lagen dan op de dag van de uitspraak;

2. verweerder thans aantoont dat zijn netto-inkomen in belangrijke mate af-
wijkt van de criteria waarop de echtscheidingsrechter steunde;

3. verweerder in de echtscheidingsprocedure de rechtbank had kunnen inlich-
ten over zijn gewijzigde inkomsten;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat het verschil in inkomsten
kan aangezien worden als een gewijzigde omstandigheid die een wijziging van
het onderhoudsgeld kan rechtvaardigen zelfs al bestond deze "nieuwe omstandig-
heid" voor het echtscheidingsvonnis, zonder dat zij aan de beoordeling van die
rechter werd voorgelegd;
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Dat het bestreden vonnis zodoende artikel 301, § 3, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over;

18 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Nelissen Grade.

Nr. 237

1° KAMER - 18 april 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VERANDERING VAN FEITELIJKE SCHEIDING (VAN EEN

ZEKERE DUUR) - SCHULDVERMOEDEN - OMKERING - BEWIJSLAST - BEGRIP.

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALGEMEEN -
VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND FEITELIJKE SCHEIDING - SCHULD - BETWISTING -
VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - VERGELIJKING.

1º De bewijslast van de eisende echtgenoot dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de
fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot houdt niet in dat hij moet bewijzen
dat  ze  uitsluitend daaraan te  wijten is;  het  volstaat  dat  hij  bewijst  dat  ze  gedeeltelijk
daaraan te wijten is1. (Artt. 232, eerste lid en 306, B.W.)

2º Een vordering met betwisting over de schuld voor de scheiding bij  een vordering tot
echtscheiding wegens feitelijke scheiding kan niet gelijkgesteld worden met een vordering
tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten2. (Artt. 231, 232 en 306, B.W.)

(B. T. N.)

ARREST

1 Zie C. DE BUSSCHERE, Enkele toepassingsproblemen van artikel 306 B.W., noot sub Brussel, 11 april
1979, R.W.  1979-1980, 980-983;  J.  PAUWELS,  Echtscheiding wegens feitelijke scheiding,  noot  sub
Antwerpen,  19  maart  1979, ibid.,  1448-1449;  C.  DE BUSSCHERE,  De  feitelijke  scheiding  der
echtgenoten. De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, 1995, 379-380, nr. 603; P. SENAEVE,
Compendium  van  het  Personen-  en  familierecht,  Acco,  Leuven,  1996,  621,  nr.  1938;  C.  DE

BUSSCHERE, Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Kluwer, Antwerpen, 1988, 6-7, nr. 9.
2 Zie Cass., 23 april 1982, A.C., 1981-1982; zie ook Cass., 18 april 2002, A.R. nr. C.99.0112.N, met
conclusie O.M., hiervoor (nr.234) gepubliceerd.
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(A.R. C.00.0404.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 232, eerste lid, (opnieuw opgenomen bij artikel 1 van de Wet van 1 juli

1974 en gewijzigd bij artikel 1 van de Wet van 2 december 1982) en 306 (opnieuw opge-
nomen bij artikel 4 van de Wet van 1 juli 1974) van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 23 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter (behoudens het feit dat

de aanvangsdatum der feitelijke scheiding wordt bepaald, niet op 30 december 1984 - zo-
als de eerste rechter had gedaan -, doch op 10 april 1984), en beslist aldus o.m. dat de
echtscheiding uitgesproken blijft tussen de heer N. (thans verweerder) en mevrouw B.
(thans eiseres) wegens meer dan vijf jaar feitelijke scheiding sedert 10 april 1984 en, zegt
met de eerste rechter voor recht dat het ontstaan en het voortduren van de feitelijke schei-
ding te wijten zijn aan de fouten en tekortkomingen van beide partijen en beslist dat eise-
res niet gerechtigd is op een uitkering na echtscheiding, en beveelt verder de vereffening
en verdeling van het huwelijksvermogen van partijen,  en steunt daarvoor op volgende
overwegingen (bestreden arrest, p. 2-6): 

"De echtscheidingsvordering
(...) dat de eerste rechter terecht de echtscheiding op grond van artikel 232, alinea 1,

van het Burgerlijk Wetboek heeft uitgesproken nu blijkt dat partijen reeds minstens sedert
10 april 1984 (datum van de gerechtelijke uitdrijving) feitelijk gescheiden leven en sedert-
dien niet meer herenigd geweest zijn;

Dat de aanvangsdatum van de feitelijke scheiding dient aangepast waar de eerste rech-
ter de datum van de gerechtelijke uitdrijving (waarschijnlijk bij materiële vergissing) ver-
keerdelijk op 30 december 1984 bepaalde;

Dat aldus partijen op het ogenblik van de inleiding van de vordering op 7 juni 1996
meer dan vijf jaar feitelijk gescheiden leefden;

Dat de duurzame ontwrichting dient afgeleid uit de volgehouden eerdere procedures in
echtscheiding en voorlopige maatregelen (reeds van in 1983) en uit de duurtijd van de fei-
telijke scheiding en de afwezigheid van enige verzoeningspoging; dat terzake (eiseres) tot
gebeurlijke weerlegging van dat (weerlegbaar) vermoeden geen middelen doet gelden;

Dat er geen minderjarige kinderen meer zijn;
Dat de omkering van het schuldvermoeden enkel betrekking heeft op geldelijke gevol-

gen van de echtscheiding.
Dat derhalve (verweerders) echtscheidingsvordering op grond van artikel 232, alinea 1,
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van het Burgerlijk Wetboek gegrond is en (eiseres) dan ook volledig ten onrechte tegen de
inwilliging van die echtscheidingsvordering hoger beroep aantekende;

De omkering van het schuldvermoeden
(...) dat (verweerder) tot omkering van het schuldvermoeden, dient aan te tonen dat het

tot stand komen en/of voortduren van de feitelijke scheiding minstens mede te wijten is
aan de fout of tekortkoming van (eiseres);

Dat uit de voorgebrachte stukken blijkt: 
- bij beschikking van 14 december 1983 werd (eiseres') vordering op grond van artikel

223 van het Burgerlijk Wetboek door de Vrederechter te Deurne als ontoelaatbaar afgewe-
zen omdat 'uit de uitdrukkelijke (t.o.v. de vrederechter) afgelegde verklaringen van eiseres
blijkt niet alleen dat de moeilijkheden tussen partijen niet van recente datum zijn, doch
reeds jaren aanslepen, eveneens dat eiseres geen verzoening met verweerder in het voor-
uitzicht stelt' en 'bovendien zijn wij niet bevoegd om een feitelijke scheiding tussen partij-
en te organiseren wat trouwens in strijd zou zijn met de openbare orde, wijl eiseres uit-
drukkelijk verklaart dat er geen verzoening meer mogelijk was';

- daarop werd dan onmiddellijk (2 februari 1984) een vordering tot echtscheiding op
grond van bepaalde feiten ingeleid door (eiseres) met een procedure in kort geding met
verzoek tot  afzonderlijke woonst  wat werd toegestaan bij  beschikking van 13 februari
1984;

- op 10 april 1984 werd door (eiseres) aan (verweerder) een bevel tot uitdrijving bete-
kend op grond van voormelde kortgedingbeschikking; ten onrechte beweert (eiseres) in
conclusie dat (verweerder) in april 1984 de echtelijke woonst verliet...;

- uit niets blijkt of kan afgeleid worden dat de effectieve feitelijke scheiding tussen par-
tijen plaats had vóór tussenkomst van die gerechtelijke uitdrijving;

- deze eerste echtscheidingsvordering werd afgewezen op grond van het feit dat van al
de ingeroepen feiten er slechts één bewezen was (nl. een eenmalig feit van slagen) dat op
zich, zonder dat enige andere grief tussen partijen die meer dan 30 jaar gehuwd waren be-
wezen is, geen voldoende beledigende grond tot echtscheiding uitmaakte (vonnis van 8 fe-
bruari 1990 bevestigd in hoger beroep bij arrest van 15 januari 1992);

- op 12 december 1991 legde (eiseres) een nieuw verzoekschrift tot echtscheiding neer
op grond van de artikelen 229-231 van het Burgerlijk Wetboek op grond van een beweerd
overspel van (verweerder) met een zekere B. (vaststelling overspel van 8 november 1991);

- op 12 februari 1992 dagvaardde zij opnieuw in kort geding en bij beschikking van 3
maart 1992 werd zij op haar vordering opnieuw gemachtigd tot afzonderlijk verblijf;

- bij vonnis van 5 november 1992 werd haar echtscheidingsvordering afgewezen we-
gens het niet meer beledigend karakter van het (bewezen) overspel van (verweerder) met
onder meer volgende overwegingen '(...) dat partijen met andere woorden in de periode
tussen 2 februari 1984 en 15 januari 1992 of gedurende bijna 8 jaar geprocedeerd hebben;
(...) dat eiseres niet meer ernstig kan voorhouden beledigd te zijn door het gedrag van haar
echtgenoot in november 1991, nu zijzelf reeds in december 1983 een verzoening met haar
man uitsloot en zij nadien vruchteloos, gedurende 8 jaar, geprocedeerd heeft; (...) dat niet
zozeer het al of niet beledigend karakter van het overspel partijen boeit doch wel een ge-
beurlijke uitkering tot levensonderhoud na de voltrekking der echtscheiding';

- het bewijs werd niet geleverd dat dat overspel reeds zou dateren van lang voor de be-
trapping ervan zoals (eiseres) tevergeefs beweert en tevergeefs uit haar stukken 15 dossier
I wil doen afleiden;

- bij arrest van deze kamer van het hof van 19 december 1995 werd vermeld vonnis be-
vestigd en onder meer overwogen werd dat 'anderzijds zij door verweerders overspel niet
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meer beledigd noch in haar gevoelens gekwetst werd, aangezien zij hun langdurige feite-
lijke scheiding had afgedwongen en omdat zij geen enkele effectieve belangstelling meer
voor hem had, steeds iedere poging tot verzoening had afgewezen';

- omdat de voorlopige maatregelen geen werking meer hadden leidde (eiseres) op 27
maart 1996 opnieuw een procedure dringende en voorlopige maatregelen in bij de Vrede-
rechter te Deurne onder meer tot machtiging afzonderlijke woonst wat bij vonnis van 9
juli 1996 werd toegestaan;

- bij de inleidende dagvaarding van 7 juni 1996 leidde (verweerder) de huidige vorde-
ring tot echtscheiding in en bij kort gedingbeschikking van 9 oktober 1996 werden partij-
en nogmaals gemachtigd tot afzonderlijk verblijf;

- op 13 maart 1996 deed (eiseres) (verweerder) nogmaals op overspel betrappen met
dezelfde dame als voornoemd doch deze betrapping heeft geen enkele relevantie nu (eise-
res) niet aantoont dat er ook van haar kant enige poging laat staan wil tot verzoenen en tot
herneming van het echtelijk samenleven bestond;

(...) dat (eiseres) niet aantoont dat de feitelijke scheiding het gevolg zou geweest zijn
van het feit dat (verweerder) 'een onverbeterlijke, agressieve, autoritaire, en totaal onbe-
trouwbare intrigant zou geweest zijn die het leven van zijn ganse omgeving, zowel van de
kinderen als van (eiseres), als van zijn collega's ondraaglijk maakte en dat zij 'uit zelfbe-
houd' gedwongen was een procedure op te starten'; dat de eenzijdige schriftelijke beden-
kingen van (verweerder) over de teloorgang van zijn huwelijk onder meer beweerdelijk
door toedoen van (eiseres) (stukken dossier III) waarvan niet geweten is wanneer, naar
aanleiding van welke gebeurtenissen en in welke omstandigheden deze tot stand kwamen,
en de nota's uit de werkkring daterend uit 1972/73 (dossier II) daartoe alleszins geen be-
wijs uitmaken; dat het niet opgaat zoals (eiseres) doet om uit die geschriften slechts enke-
le geïsoleerde citaten te halen en deze uit hun context te lichten;

(...) dat (eiseres) met het inleiden van vermelde procedures telkens weer uiting gaf van
haar volgehouden wens de huwelijksband te doen ontbinden waarbij (verweerder) op bru-
tale wijze werd buitengezet uit de echtelijke woonst en daarmee elke hoop op verzoening
onmogelijk maakte, wat zij overigens van in het begin ook uitdrukkelijk heeft uitgesloten;
dat daarmee geenszins het gezag van gewijsde wordt geschonden van het arrest van 19 de-
cember 1995 waarbij immers enkel de gronden van de echtscheidingsprocedure op grond
van bepaalde feiten beoordeeld werden (namelijk de door (verweerder) ingeroepen grief
dat de echtscheidingsvorderingen door (eiseres) op kwaadwillige wijze werden ingeleid);
dat niet aangetoond is dat de "gerechtelijke feitelijke scheiding" enkel maar te wijten zou
zijn aan het (wan)gedrag van (verweerder) nu de Vrederechter in december 1983 reeds
vaststelde dat de moeilijkheden tussen partijen al jaren aansleepten en (eiseres) zelf geen
verzoening meer wenste;

dat de bewering dat (eiseres) initieel slecht door haar toenmalige raadsman zou zijn bij-
gestaan aan die vaststellingen geen afbreuk doet en evenmin een verschoningsgrond kan
zijn;

(...) dat gelet op al deze elementen dient aangenomen dat (verweerder) inderdaad ge-
slaagd is in het bewijs dat de feitelijke scheiding tussen partijen en/of het voortduren er-
van mede te wijten is aan een fout of tekortkoming van (eiseres);

dat nu haar eigen fouten en tekortkomingen aangetoond zijn geen verschoonbaarheid
door (eiseres) kan worden ingeroepen nu deze enkel zou moeten worden afgeleid uit de
beweerde maar niet steeds aangetoonde fouten van (verweerder) wat op zich onvoldoende
is;

Dat derhalve (verweerders) vordering tot omkering van het schuldvermoeden terecht
gegrond werd verklaard;
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(...) dat meteen (eiseres) derhalve niet gerechtigd is op een uitkering na echtscheiding".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 232, eerste lid, (zoals opnieuw opgenomen en gewijzigd) van het Burgerlijk

Wetboek staat ieder der echtgenoten toe, onder de in deze wetsbepaling gespecifieerde
voorwaarden, de echtscheiding te vorderen op grond van feitelijke scheiding van meer dan
vijf jaar. Naar luid van artikel 306 (zoals opnieuw opgenomen) van het Burgerlijk Wet-
boek de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van genoemd artikel 232, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van de artikelen 299, 300 en 301
(van het Burgerlijk Wetboek) geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtschei-
ding is uitgesproken, zij het dat de rechtbank er anders over kan beslissen indien de eisen-
de echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en de
tekortkomingen van de andere echtgenoot. Genoemd artikel 306 (zoals opnieuw opgeno-
men) van het Burgerlijk Wetboek legt aldus bij een vordering tot echtscheiding op grond
van een feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar conform artikel 232, eerste lid (zoals
opnieuw  opgenomen  en  gewijzigd)  van  het  Burgerlijk  Wetboek  een  vermoeden  van
schuld aan de feitelijke scheiding bij de partij die op grond van deze feitelijke scheiding
de echtscheiding vordert (in casu dus bij huidige verweerder), partij die dit schuldvermoe-
den mag omkeren.  Deze regeling omtrent  het  vermoeden van schuld aan de feitelijke
scheiding betreft slechts één van twee hypotheses, namelijk ofwel dat de eiser in zulke
vordering schuld aan de feitelijke scheiding heeft (krachtens het wettelijk vermoeden), of-
wel dat de andere partij de schuld draagt voor de feitelijke scheiding, mits het genoemd
wettelijk vermoeden wordt weerlegd, doch voor het omkeren van het wettelijk schuldver-
moeden geenszins volstaat dat de verweerder (in casu eiseres) in een dergelijke vordering
slechts mede schuld heeft aan de feitelijke scheiding.

Hieruit volgt dat, nu het bestreden arrest van oordeel is dat huidige verweerder slaagt in
de omkering van het schuldvermoeden voorzien in artikel 306 (zoals opnieuw opgeno-
men) van het Burgerlijk Wetboek, op grond van de overweging dat verweerder "dient aan
te tonen dat het tot stand komen en/of voortduren van de feitelijke scheiding minstens
mede te wijten is aan de fout of tekortkoming van (eiseres)" (bestreden arrest, p. 3) en ver-
der besluit (p. 6) "dat gelet op al deze elementen dient aangenomen dat (verweerder) in-
derdaad geslaagd is in het bewijs dat de feitelijke scheiding tussen partijen en/of het voort-
duren ervan mede te wijten is aan een fout of tekortkoming van (eiseres). Hieruit volgt dat
nu haar eigen fouten en tekortkomingen aangetoond zijn, geen verschoonbaarheid door
(eiseres) kan worden ingeroepen, nu deze enkel zou moeten worden afgeleid uit de be-
weerde maar niet steeds aangetoonde fouten van (verweerder) wat op zich onvoldoende is.
(Verweerders) vordering tot omkering van het schuldvermoeden werd derhalve terecht ge-
grond verklaard. Eiseres is derhalve niet meteen gerechtigd op een uitkering na echtschei-
ding. Het bestreden arrest houdt door aldus te oordelen dat het voor het omkeren van het
schuldvermoeden volstaat dat eiseres enkel mede verantwoordelijk is voor het ontstaan
en/of het voortduren van de feitelijke scheiding, schending in van de artikelen 232, eerste
lid, (zoals opnieuw opgenomen) van het Burgerlijk Wetboek in hun onderlinge samen-
hang genomen, minstens van artikel 306 (zoals opnieuw opgenomen) van het Burgerlijk
Wetboek en, voor zover als nodig, van artikel 232, eerste lid, (zoals opnieuw opgenomen
en gewijzigd) van het Burgerlijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
In de hypothese dat enige schuld aan de feitelijke scheiding zou liggen bij huidige eise-

res, kan deze schuld verschoonbaar zijn in haren hoofde ten gevolge van fouten van ver-
weerder. Het bestreden arrest onderschrijft dit beginsel weliswaar, doch wijst de toepas-
sing ervan in casu af op grond van de overwegingen (p.6) "dat nu haar eigen fouten en te-
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kortkomingen aangetoond zijn geen verschoonbaarheid door (eiseres) kan worden inge-
roepen, nu deze enkel zou moeten worden afgeleid uit de beweerde maar niet steeds aan-
getoonde fouten van (verweerder), wat op zich onvoldoende is". Een dergelijke motive-
ring is enerzijds onduidelijk en anderzijds dubbelzinnig. Enerzijds onduidelijk, omdat het
bestreden arrest aldus accepteert dat bepaalde fouten van verweerder (fouten die de fouten
van eiseres verschoonbaar maken) wél, anderen niet bewezen zijn, zonder aan te geven
welke fouten wél en welke niet bewezen zijn, waardoor een onduidelijke motivering voor-
ligt die het Hof belet zijn wettigheidscontrole uit te oefenen (schending van artikel 149
van de gecoördineerde Grondwet). Anderzijds dubbelzinnig, nu immers bij voorhanden
bewijs van bepaalde (onduidelijk gehouden) fouten van verweerder de verschoonbaarheid
van de fouten van eiseres daaruit zou volgen, terwijl bij gebrek aan bewijs van (onduide-
lijk gehouden) verweerder toegeschreven fouten de verschoonbaarheid van de fouten van
eiseres daaruit niet volgt. Een dergelijke dubbelzinnige motivering eveneens een schen-
ding inhoudt van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, nu het zijn beslissing inzake de omkering van het
schuldvermoeden steunt op enerzijds een onduidelijke en anderzijds een dubbelzinnige
motivering, niet regelmatig met redenen is omkleed en derhalve zowel omwille van zijn
onduidelijke motivering als omwille van zijn dubbelzinnige motivering schending inhoudt
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

3. Derde onderdeel 
Naar luid van artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag

van gewijsde vanaf de uitspraak. Het tussen huidige partijen (in een andere procedure) op
tegenspraak in graad van beroep gewezen arrest van 19 december 1995 (arrest gewezen
door de derde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen, in de zaak gekend onder het
nummer 1993/AR/28 van de algemene rol; arrest waarvan een eensluidend verklaarde ko-
pie bij huidige voorziening is gevoegd als bijgevoegd stuk) gezag van gewijsde heeft en
dit gezag van gewijsde zich, naar luid van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, onder
de aldaar vermelde voorwaarde uitstrekt tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft
uitgemaakt. In die procedure werd huidige verweerder afgewezen in zijn eis tot echtschei-
ding lastens huidige eiseres, nu dit arrest oordeelde dat de afwijzing van de eis van huidi-
ge eiseres tot echtscheiding lastens huidige verweerder geen reden is om de echtscheiding
lastens haar uit te spreken. Het arrest van 19 december 1995 (bijgevoegd stuk) inderdaad
overweegt op p.7: 

"Dat uit de afwijzing van (de) vorderingen (van huidige eiseres) tot echtscheiding om-
dat zij er niet in slaagde haar grieven te bewijzen of omdat zij de feiten die haar grieven
uitmaakten onvoldoende precies had geformuleerd of omdat haar huidige vordering tot
echtscheiding gesteund was op (verweerders) bewezen overspel waarvan het al dan niet
beledigend karakter voor discussie vatbaar was en aan het oordeel van de rechtbank en
thans voor het hof mocht worden voorgelegd, niet te besluiten is dat haar grieven kwaad-
willig werden aangevoerd;

Dat louter uit het instellen van een echtscheidingsprocedure, die nadien wordt afgewe-
zen, als zodanig nog niet tot kwaadwilligheid te besluiten is en op zich nog geen zwaar-
wichtige en grof beledigende tekortkoming van (huidige eiseres) aan haar huwelijksver-
plichtingen uitmaakt;

Dat (huidige eiseres) haar grieven tot echtscheiding klaarblijkelijk te goeder trouw an-
ders heeft aangevoeld en beoordeeld als tot wat naar recht uit de bewezen feiten te beslui-
ten is;

Dat de eerste rechter terecht (de) tegenvordering tot echtscheiding (van huidige ver-
weerder) heeft afgewezen".

Het thans bestreden arrest heeft op p. 6, eerste alinea, precies de feiten die in de proce-
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dure in het genoemd arrest van 19 december 1995 werden beoordeeld en beslecht weerom
ter sprake gebracht en acht ze thans wel van aard om tot de omkering van het schuldver-
moeden ten laste van eiseres te besluiten, wat dan gebeurt met miskenning van het gezag
van gewijsde toekomend aan het genoemd arrest van 19 december 1995, zoals eiseres had
betoogd in haar verzoekschrift in hoger beroep p. 7 en in haar conclusie in hoger beroep,
p. 7-8.

Hieruit volgt dat het thans bestreden arrest bij zijn besluit het schuldvermoeden lastens
verweerder om te keren op een beoordeling van elementen steunt die ingaat tegen het ge-
zag van gewijsde krachtens het arrest van 19 december 1995, derhalve het aan deze beslis-
singen van dit arrest toekomende gezag van gewijsde miskent (schending van de artikelen
23 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek

ieder  van de echtgenoten  echtscheiding kan vorderen op  grond van  feitelijke
scheiding van meer dan vijf jaar, indien daaruit de duurzame ontwrichting van
het huwelijk blijkt;

Dat, krachtens artikel 306 van hetzelfde wetboek, voor de toepassing van de
artikelen 299, 300 en 301, de echtgenoot die de echtscheiding op grond van de
voornoemde weergegeven wetsbepaling verkrijgt, geacht wordt de echtgenoot te
zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken; 

Dat de rechtbank er anders kan over beslissen indien de eisende echtgenoot het
bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomin-
gen van de andere echtgenoot;

Dat de bewijslast van de eisende echtgenoot niet inhoudt dat moet bewezen
worden dat de fouten en de tekortkomingen uitsluitend aan de andere echtgenoot
te wijten zijn; dat het volstaat dat de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de
fouten en de tekortkomingen minstens gedeeltelijk aan de andere echtgenoot te
wijten zijn;

Overwegende  dat  het  arrest  oordeelt  dat  verweerder  tot  omkering  van  het
schuldvermoeden moet aantonen dat het totstandkomen en/of voortduren van de
feitelijke scheiding minstens mede te wijten is aan de fout of de tekortkoming
van eiseres;

Dat het arrest op grond van de in het middel weergegeven feiten en stukken,
beslist dat gelet op al deze elementen moet worden aangenomen dat verweerder
inderdaad is geslaagd in het bewijs dat de feitelijke scheiding tussen de partijen
en/of het voortduren ervan mede te wijten is aan een fout of tekortkoming van ei-
seres en dat de vordering van verweerder tot omkering van het schuldvermoeden
terecht gegrond werd verklaard;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat om een en dezelfde reden onduidelijkheid

en dubbelzinnigheid aanvoert, wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvanke-
lijk is;

3. Derde onderdeel
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Overwegende dat, krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, het rech-
terlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de be-
slissing heeft uitgemaakt en dat vereist wordt onder meer dat de gevorderde zaak
dezelfde is en dat de vordering op dezelfde oorzaak berust;

Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het hoger beroep van eiseres
dat ertoe strekte "wanneer het hof van oordeel zou zijn dat de voorwaarden ver-
vuld zijn om de echtscheiding uit te spreken op grond van artikel 232 van het
Burgerlijk Wetboek de echtscheiding inderdaad uit te spreken doch dan wel las-
tens (verweerder), zonder dat de wettelijke bewijslast wordt omgedraaid en zon-
der te beslissen dat het ontstaan en het voortduren van de feitelijke scheiding
eveneens aan (eiseres) zou te wijten zijn";

Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat in het arrest van 19 de-
cember 1995 enkel de gronden van de echtscheidingsprocedure op grond van be-
paalde feiten beoordeeld werden;

Overwegende dat een vordering tot echtscheiding wegens feitelijke scheiding
met een betwisting over artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gelijk-
gesteld worden met een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde fei-
ten;

Dat hieruit volgt dat het huidig geschil niet dezelfde oorzaak noch hetzelfde
onderwerp heeft als het geschil dat beslecht is door het arrest van 19 december
1995;

Dat het gezag van gewijsde van deze laatste beslissing derhalve ter zake niet
kan worden opgeworpen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

18 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. De Gryse.

Nr. 238

1° KAMER - 19 april 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - VORDERING

INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK EN VOOR EEN PERIODE NA DIE ONTBINDING -
BEVOEGDHEID EN AANLEG - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - VOORLOPIGE MAATREGELEN -
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VORDERING INGESTELD NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK EN VOOR EEN PERIODE NA DIE

ONTBINDING.

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED -
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - VORDERING INGESTELD NA DE

ONTBINDING VAN HET HUWELIJK EN VOOR EEN PERIODE NA DIE ONTBINDING.

1º, 2° en 3° De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om
uitspraak te doen op een vordering die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het
huwelijk en die ertoe strekt voor de kinderen een onderhoudsuitkering te verkrijgen voor
een periode na die ontbinding. (Art. 1280, eerste en achtste lid, Ger.W.)

(P. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0267.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus-

sel van 18 juni 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan. 
Die middelen zijn als volgt gesteld: 
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 556, 591, 7°, 807, 808, 1042, 1068 en 1280, inzonderheid eerste en acht-

ste lid, (zoals dat artikel is gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 20 mei 1997 en,
voor zoveel als nodig, vóór zijn wijziging bij die wetten) van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 203 en 302 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep heeft eerst kennisgenomen van de tweede conclusie en de aanvul-

lende conclusie van eiseres (die op 1 juni 1999 neergelegd zijn ter griffie van het hof van
beroep) waarin wordt aangevoerd dat "(eiseres) in haar vorige conclusies terecht het pro-
bleem aanvoerde van de ontvankelijkheid van de verschillende nieuwe vorderingen die in
de loop van het geding voor het hof van beroep werden ingesteld; dat de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel op 10 september 1992 de echtscheiding toestaat op grond van we-
derzijdse tekortkomingen van de voormalige echtgenoten; dat dit vonnis op 30 november
1992 betekend en enkele weken later overgeschreven werd; dat de beschikking in kort ge-
ding die  thans door  (verweerder)  wordt  aangevochten,  dateert  van 17 juli  1999 (lees:
1992) en dat zij gewezen is in de periode dat de echtgenoten nog steeds in hun echtschei-
dingsprocedure verwikkeld waren; dat ook het hoger beroep zelf is ingesteld toen de par-
tijen nog steeds in de echtscheidingsprocedure verwikkeld waren; (...) dat (verweerder) in
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werkelijkheid pas de laatste maanden welomschreven vorderingen heeft ingesteld; (...) dat
de slotsom van (verweerders) samenvattende appèlconclusie vorderingen bevat die niet
nieuw kunnen worden geacht en die ingesteld zijn na de echtscheiding van de partijen; dat
die, nieuwe, vorderingen blijkbaar niet tot de bevoegdheid van het hof (van beroep) beho-
ren en niet vallen onder het begrip voorlopige maatregelen, hetgeen (verweerder) goed be-
sefte toen hij voorlopig, althans naar zijn zeggen, ten bewarende titel een procedure instel-
de  voor  de  vrederechter  van  het  kanton  Tubeke;  dat  de  echtscheidingsprocedure  nog
slechts enkele maanden heeft geduurd; (...) dat het nogal ijdel is erop te rekenen dat er
voor een hoger beroep dat in 1992 is ingesteld maatregelen worden genomen met uitwer-
king in juli 1997; dat het gaat om nieuwe vorderingen die ingesteld zijn toen de partijen
uit de echt gescheiden waren en die geen enkel verband meer vertonen met de beroepen
beschikking in kort geding; dat het begrip devolutieve werking van het hoger beroep dat
(verweerder) impliciet aanvoert de vaststelling niet uitsluit dat het hier gaat om vorderin-
gen die ingesteld zijn na de echtscheidingsprocedure van de partijen"; vervolgens stelt het
hof van beroep vast dat het hoger beroep zoals het door verweerder is geformuleerd in
zijn verzoekschrift ertoe strekte de door eiseres verschuldigde bijdrage te laten vaststellen
op 10.000 BEF per maand en per kind, zulks met ingang van 7 mei 1991 en dat verweer-
der, in zijn op 18 november 1997 en 29 augustus 1998 neergelegde conclusies, zijn vorde-
ringen gewijzigd heeft en eiseres wilde laten veroordelen tot betaling van de volgende
maandelijkse bijdragen: "- van 7 mei 1991 tot 20 december 1991: 5.000 BEF voor G. en
7.500 BEF voor V. en voor B., zijnde een totaal van 20.000 BEF; - van 20 december 1991
tot 15 april 1994: 10.000 BEF per kind, zijnde een totaal van 30.000 BEF, welk bedrag op
1 december van elk jaar wordt geïndexeerd op grond van het indexcijfer van november
1991; - van 15 april 1994 tot 1 juli 1996, 8.000 BEF per kind, zijnde een totaal van 24.000
BEF, geïndexeerd op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen van maart 1994;
- vanaf 1 juli 1996, 12.500 BEF per kind, zijnde een totaal van 37.500 BEF, geïndexeerd
op grond van het indexcijfer van juni 1996", en het beslist dat "het hof van beroep, hoewel
het huwelijk van de partijen sinds december 1992 ontbonden is, bevoegd blijft om uit-
spraak te doen over de tussenvorderingen, die intrinsiek verbonden zijn met de oorspron-
kelijke vorderingen betreffende de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, aangezien de
volstrekte bevoegdheid van een gerecht beoordeeld wordt op het ogenblik van de aanhan-
gigmaking van de zaak en niet op het ogenblik van de uitspraak en het hof (van beroep)
bij de vaststelling van de onderhoudsbijdragen rekening moet houden met alle feitelijke
gegevens die kenmerkend waren voor de evolutie van de toestand van de partijen en van
hun kinderen, met inbegrip van de gegevens van na de ontbinding van het huwelijk" en
bijgevolg eiseres veroordeelt om verweerder het volgende te betalen als onderhoudsbij-
drage voor de kinderen: "- vanaf 7 mei 1991 en tot 31 december 1992 het maandelijks be-
drag van 15.000 BEF, zijnde 3.500 BEF voor G., 5.500 BEF voor V. en 6.000 BEF voor
B., benevens de kinderbijslag, met dien verstande dat de bewoning van de voormalige
echtelijke woning door (verweerder) en de kinderen gratis is voor het bedrag dat hoger is
dan hetgeen voor de hypothecaire lening moet worden terugbetaald, waarbij die gedeelte-
lijke kosteloosheid beschouwd wordt als een bijdrage, in natura, van (eiseres) in de onder-
houdskosten van de drie kinderen; - vanaf 1 januari 1993 en tot 15 april 1993: het maan-
delijks bedrag van 20.000 BEF, zijnde 5.000 BEF voor G. en 7.500 BEF voor V. en voor
B., benevens de kinderbijslag; - vanaf 16 april 1994 en tot 30 juni 1996, het maandelijks
bedrag van 15.000 BEF, zijnde 3.500 BEF voor G. en 5.750 BEF voor V. en voor B., be-
nevens de kinderbijslag; - vanaf 1 juli 1996, voor B. 10.000 BEF per maand en zulks tot
30 september 1998, voor V. 10.000 BEF en zulks tot 31 oktober 1998, voor G. 5.000 BEF
en zulks tot 30 november 1997, benevens het kindergeld dat voor die tijdvakken verschul-
digd is".

Grieven
Ingevolge artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter van de recht-
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bank, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tijdens het gehele echt-
scheidingsgeding en tot de ontbinding van het huwelijk, kennis van de voorlopige maatre-
gelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen,
zowel van de partijen als van de kinderen; voorlopige maatregelen in de zin van die bepa-
ling zijn tijdelijke maatregelen, die beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is en die-
nen om de overbruggingsperiode tijdens de echtscheidingsprocedure draaglijk te maken
zonder de rechten van de echtgenoten of het belang van de gemeenschappelijke kinderen
in het gedrang te brengen; ze gelden in de regel slechts voor de duur van de echtschei-
dingsprocedure en vervallen vanzelf bij de ontbinding van het huwelijk; indien de voorzit-
ter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, en in hoger beroep, het hof van beroep,
zelfs na de overschrijving van de echtscheiding, bevoegd blijven om uitspraak te doen
over de voorlopige maatregelen betreffende de kinderen, dan geldt zulks op voorwaarde
dat de vordering bij hen aanhangig is gemaakt vóór de overschrijving van het vonnis of
van het arrest waarbij de echtscheiding wordt toegestaan; daarentegen zijn de rechter in
kort geding en, in hoger beroep, het hof van beroep niet langer bevoegd om kennis te ne-
men van nieuwe tussenvorderingen, ook al zijn deze "intrinsiek verbonden met de oor-
spronkelijke vorderingen" betreffende onderhoudsuitkeringen voor de kinderen, wanneer
die vorderingen voor hen zijn ingesteld na de ontbinding van het huwelijk; na die ontbin-
ding is immers enkel de vrederechter bevoegd om van die vorderingen kennis te nemen en
zulks ingevolge artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek; de bepalingen betreffende
de volstrekte bevoegdheid zijn van openbare orde en er kan niet van worden afgeweken;
de omstandigheid dat het hof van beroep ingevolge de artikelen 807 en 808 van het Ge-
rechtelijk Wetboek in zijn beslissing over de verschuldigdheid en over het bedrag van de
onderhoudsbijdragen die tijdens de echtscheidingsprocedure betaald moeten worden, reke-
ning kan houden met feiten van na de beslissing van de eerste rechter staat dat hof even-
wel niet toe nieuwe vorderingen die ingesteld zijn na de ontbinding van het huwelijk te
ontvangen; het hof van beroep dat vaststelt dat het huwelijk van de partijen ontbonden
was sinds december 1992 was derhalve niet bevoegd om kennis te nemen van de nieuwe
door verweerder ingestelde tussenvorderingen en van zijn op 18 november 1997 en 29
september 1998 neergelegde conclusies die niet ertoe strekten voorlopige maatregelen in
de zin van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek te verkrijgen maar wel ertoe strekten
eiseres te laten veroordelen tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen uit
het huwelijk van de partijen voor een periode na de ontbinding van dat huwelijk; daaruit
volgt dat het hof van beroep dat beslist dat het bevoegd blijft om uitspraak te doen over
die  tussenvorderingen  en  dat  bijgevolg  eiseres  veroordeelt  om aan  verweerder  onder-
houdsbijdragen te betalen die gevorderd zijn na de ontbinding van het huwelijk, alle in het
middel aangewezen wetsbepalingen schendt.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij de vaststelling van de onderhoudsbijdragen die eiseres aan verweerder verschuldigd

is voor de gemeenschappelijke kinderen, voor de periode van 1 januari 1992 tot 15 april
1994, voert het hof van beroep in zijn redenen aan dat "de financiële toestand van (eiseres)
gedurende heel die periode en zelfs nadien uiterst ondoorzichtig is. (Eiseres) voert aan dat
zij werkloosheidsuitkeringen genoot die van 30.000 BEF zakten tot 12 of 13.000 BEF en
in 1998 volledig wegvielen. Er dient op gewezen dat uit verschillende objectieve gegevens
blijkt dat (eiseres) doelbewust de werkelijke omvang van haar inkomsten verborgen houdt
en dat zij, met haar vriend, die thans haar tweede echtgenoot is, een toestand op het ge-
touw heeft gezet om de werkelijke omvang van haar inkomsten te kunnen minimaliseren.
Uit de verklaring van 4 september 1998 van de zaakvoerder van de Fiduciaire Leonard
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blijkt dat de b.v.b.a Free Lance Production tussen 1993 en 1996 verlies zou hebben gele-
den, maar dat (eiseres) nog steeds de, onbezoldigde, zaakvoerder van die vennootschap
was. In een brief die zij in juli 1996 aan haar jongste zoon verstuurde, wordt melding ge-
maakt van 'onze kantoren' en van het feit dat zij nog steeds voor die vennootschap presta-
ties  leverde.  Uit  verschillende aanwijzingen blijkt  voldoende dat,  hoewel (eiseres)  be-
weerde dat de vennootschap in financiële problemen verkeerde in zoverre zelfs dat de
heer W. 'thans' werkloos zou zijn, de financiële toestand van het nieuwe koppel in 1993
een verblijf in Florida, in Guadeloupe en IJsland in 1994, een verblijf in Réunion in 1995,
in Sicilië in 1996 en in Honolulu in 1997 toeliet, - waarbij G. aan de meeste van die reizen
had deelgenomen - en tevens toeliet G. verschillende wintersportvakanties te betalen"; en
voor de periode van 15 april 1994 tot 1 juli 1996 dat "geen enkele wijziging in de financi-
ële mogelijkheden van (eiseres) is bewezen"; gedurende die periode hebben de heer en
mevrouw W. niet alleen de achterstand van de gehele hypothecaire lening van de voorma-
lige echtelijke woning aangezuiverd maar er ook heel belangrijke verbouwingswerken uit-
gevoerd, hetgeen ontkracht dat de activiteit die mevrouw nog voor de b.v.b.a. Free Lance
Productions kon uitoefenen haar geen enkele rechtstreekse of indirecte inkomsten ople-
verde".

Grieven
Eiseres had in haar op 30 juni 1998 neergelegde appèlconclusie aangevoerd "dat het

niet kan worden beschouwd als een constructie om de officiële inkomsten te beperken; dat
(eiseres) sinds begin 1992 geen enkele activiteit in de firma Free-Productions heeft uitge-
oefend; dat de twee voertuigen waarvan gewag is gemaakt, voertuigen van de vennoot-
schap zijn die door (verweerder) zijn gefotografeerd; dat ze beslist niet aan de nieuwe
echtgenoten toebehoren; dat zulks overigens geen inkomsten zijn; dat de terugbetaling
van de hypothecaire lening van 1.500.000 BEF door de heer W. is gedaan met eigen gel-
den en dat (eiseres) ze wel degelijk niet zou hebben kunnen voorschieten; dat die betaling
die enige mogelijkheid was om het goed te behouden; dat het appartement aan de kust de
heer W. toebehoorde en dat het verkocht werd wegens de welbekende financiële moeilijk-
heden; dat de hypothecaire lening immers niet meer met de werkloosheidsuitkeringen kon
worden terugbetaald; dat met de opbrengst van de verkoop van dat appartement verbou-
wingswerken in het pand te W. konden worden uitgevoerd en dat het door (verweerder)
verlaten huis blijkens het door de gerechtsdeurwaarder opgemaakte exploot werkelijk een
krot was; dat betreffende de vermeende reizen, er wel hier en daar een van de aangevoer-
de reizen is gemaakt, maar dat die wel degelijk met eigen geld van de heer W. zijn be-
taald; dat hij van zijn ouders heeft geërfd; dat de aangevoerde reizen negen minitrips van
een dag of van een weekend en schoolreizen van G. omvatten; dat (eiseres) in februari in
1995 nooit in Andalousië is geweest; dat de reis naar de Provence in juli 1994 eigenlijk
een uitnodiging was van de schoonouders van de broer van (eiseres);" en in haar aanvul-
lende conclusies: "dat de aangevoerde reizen toen betaald zijn door de nieuwe echtgenoot
van (eiseres) die destijds over eigen liquide middelen beschikte; dat tal van die reizen bo-
vendien helemaal uit de lucht gegrepen zijn en enkel in (verweerders) verbeelding be-
staan; dat (verweerder), m.b.t. de reizen die G. alleen maakte niet aarzelt om daaraan ook
de reizen met het college, de sneeuwklassen ... toe te voegen; dat de door (verweerder)
aangevoerde terugbetaling van de hypothecaire lening gebeurd is met gelden afkomstig
van de heer W.; dat zulks bevestigd is in een stuk dat overgelegd is in het dossier van (ei-
seres); dat de heer W. na het overlijden van zijn ouders heeft geërfd en dat zulks niets ver-
borgens inhoudt; dat notaris d. B. te N. die nalatenschap heeft geregeld"; het bestreden ar-
rest, dat oordeelt dat uit verschillende objectieve gegevens blijkt dat eiseres de werkelijke
omvang van haar inkomsten verborgen zou houden, dat zij een toestand op het getouw
zou hebben gezet om de werkelijke omvang van haar inkomsten te kunnen minimaliseren
en dat haar activiteit bij de b.v.b.a. Free Lance Production haar in werkelijkheid recht-
streekse of indirecte inkomsten zou opleveren, zonder daarbij te antwoorden op de voor-
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noemde middelen van de conclusies van eiseres waarin voornoemde objectieve gegevens
die door het hof van beroep aldus in aanmerking zijn genomen, worden betwist, niet regel-
matig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat ingevolge artikel 1280, eerste en achtste lid, van het Gerech-

telijk Wetboek de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van
voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding, kennisneemt in iedere stand
van het geding, van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de per-
soon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van
de kinderen en de zaak tot de ontbinding van het huwelijk tijdens de hele echt-
scheidingsprocedure bij hem aanhangig blijft;

Overwegende dat uit die bepaling volgt dat de voorzitter van de rechtbank of
het hof van beroep niet bevoegd zijn om uitspraak te doen over een vordering die
voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en ertoe strekt voor een
periode na die ontbinding een onderhoudsbijdrage voor de kinderen te verkrij-
gen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder op 29 oktober 1992 hoger
beroep heeft ingesteld tegen de beschikking van de voorzitter van de rechtbank
waarbij eiseres veroordeeld werd om verweerder maandelijkse onderhoudsbijdra-
gen van 3.500 BEF per kind te betalen teneinde dat bedrag vanaf 7 mei 1991 te
vermeerderen tot 10.000 BEF, dat de echtscheiding op 2 december 1992 overge-
schreven is in de registers van de burgerlijke stand en dat verweerder, bij zijn
conclusies die hij op 18 november 1997 en 29 augustus 1998 heeft neergelegd,
de onderhoudsbijdragen heeft gevorderd die in het middel zijn aangewezen voor
de daarin vermelde periodes tussen 7 mei 1991 en 1 juli 1996 alsook voor de pe-
riode na laatstgenoemde datum;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "het hof van beroep, hoewel het huwe-
lijk van de partijen sinds december 1992 ontbonden is, bevoegd blijft om uit-
spraak te doen over de tussenvorderingen, die intrinsiek verbonden zijn met de
oorspronkelijke vorderingen betreffende de onderhoudsbijdragen voor de kinde-
ren, aangezien de volstrekte bevoegdheid van een gerecht beoordeeld wordt op
het ogenblik van de aanhangigmaking van de zaak en niet op het ogenblik van de
uitspraak en het hof (van beroep) bij de vaststelling van de onderhoudsbijdragen
rekening moet houden met alle feitelijke gegevens die kenmerkend waren voor
de evolutie van de toestand van de partijen en van hun kinderen, met inbegrip
van de gegevens van na de ontbinding van het huwelijk";

Dat het arrest aldus zijn beslissing om eiseres te veroordelen tot betaling van
een onderhoudsbijdrage voor de kinderen na de ontbinding van het huwelijk, niet
naar recht verantwoordt;

Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven redenen de con-

clusies van eiseres beantwoordt door ze tegen te spreken;
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de onder-

houdsbijdrage die eiseres voor de kinderen verschuldigd is voor de periode na de
ontbinding van het huwelijk en over de kosten;

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

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

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

19 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Simont en Heenen.

Nr. 239

1° KAMER - 19 april 2002

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - DOELLOOS GEWORDEN

CONCLUSIE.

De rechter  dient niet  te antwoorden op een conclusie die geen verband houdt  met  het
voorwerp van een heropening van het debat1. (Art. 149, Gw. 1994)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. C. e.a.; IDEM T.P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0628.F – C.01.0240.F - C.01.0166.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te

Luik van 20 maart en 5 december 2000.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Voorziening A.R. nr. C.00.0628.F
Eiseres voert een middel aan.

1 Zie Cass., 11 feb. 1999, A.R. nr. C.97.0324.F-C.97.0325.F, nr. 81.
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Het is als volgt gesteld: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- voor zoveel als nodig, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 20 maart 2000, dat gewezen is na de heropening van het debat,

verklaart het hoofdberoep van eiseres niet-gegrond, verklaart het tussenberoep van de litis-
consorten H. ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en zegt voor recht dat de door eiseres
verschuldigde verzekeringsvergoeding vastgesteld wordt op 3.661.540 BEF plus B.T.W.
en moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van 23 mei 1990 en, voorts,
op 350.000 BEF als vergoeding voor de woonkosten en voor de derving van het genot van
het geteisterde pand, plus de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen
van 1 september 1992, op grond van de redenen die punt 2 van het arrest vormen ("M.b.t.
de uitvoering ter goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst", pp. 3 en 4 van het ar-
rest) die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn.

Grieven
In haar conclusie na heropening van het debat betoogde eiseres voor de appèlrechters

"dat de polis, m.b.t. de buitenmuren, bepaalt dat hun 'structuur volstrekt onbrandbaar moet
zijn'; dat kennelijk niet aan die voorwaarde was voldaan: de deskundige schrijft immers:
'de structuur van de buitenmuren van het bewoonbare gedeelte was niet helemaal onbrand-
baar en is eveneens vernietigd; dat de tweede voorwaarde, namelijk dat de buitenmuren in
om het even welke materialen mogen zijn opgetrokken, maar dat die van het hoofdgebouw
voor ten minste 75 pct. van hun totale oppervlakte uit ontbrandbaar materiaal moeten be-
staan' niet vervuld is (...); dat aan geen van beide voorwaarden uit de polis is voldaan".

De redenen van het bestreden arrest betreffen slechts een van de twee voorwaarden die
aldus zijn vastgelegd in de hier toepasselijke polis, namelijk dat de buitenmuren voor ten
minste 75 pct. uit onbrandbaar materiaal moesten zijn opgetrokken.

In dat verband zijn de appèlrechters van oordeel dat N.C. de klaarblijkelijke lasthebber
van eiseres was, dat die partij tevens misleid werd door het uiterlijk van het pand, dat de
verzekeringnemer op het advies van N.C. heeft vertrouwd, dat er hier dus geen sprake kan
zijn van verzwijging, aangezien N.C. de te verzekeren zaak perfect kende. Aldus hebben
de appèlrechters vastgesteld dat het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest van 10 februari
1997 erop gewezen had dat "uit de door de deskundige gehanteerde werkwijze nr. 5 blijkt
dat de oppervlakte van de onbrandbare buitenmuren 65 pct. tot 72 pct. van de totale opper-
vlakte bedraagt, d.w.z. op 3 pct. na, de minimumoppervlakte die vereist is om gedekt te
worden door de brandpolis van (eiseres)". Daaruit leidt het bestreden arrest af dat de ver-
weerders "de uitvoering te goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst kunnen eisen
in zoverre de klaarblijkelijke lasthebber van de maatschappij hun in die zin advies heeft
verstrekt en dat het kleine verschil tussen het percentage brandbare en onbrandbare mate-
rialen voor (eiseres) geen reden is om een uitsluiting van de dekking te eisen, aangezien
zij als lastgever aansprakelijk is voor hetgeen haar lasthebber doet".

Daarentegen houdt het bestreden arrest geenszins rekening, al was het maar om dat ver-
weermiddel af te wijzen, met het middel dat vervat is in de voornoemde conclusie van ei-
seres en berust op de andere voorwaarde die is vastgelegd in de litigieuze clausule, name-
lijk dat de structuur uitsluitend uit onbrandbaar materiaal moest bestaan.

Het bestreden arrest, dat geen acht slaat op dat verweermiddel en het ook niet beant-
woordt, is niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet) en niet naar recht verantwoord, aangezien het arrest niet vaststelt dat al dan niet vol-
daan is aan de beide voorwaarden van de voornoemde clausule in de door de partijen ge-
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sloten verzekerings-overeenkomst en eiseres dus niet kon veroordelen om haar dekking te
verlenen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

B. Voorziening A.R. nr. C.01.0240.F
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- voor zoveel als nodig, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 20 maart 2000, dat gewezen is na de heropening van het debat,

verklaart het hoofdberoep van eiseres niet-gegrond, verklaart het tussenberoep van de li-
tisconsorten H. ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en zegt voor recht dat de door eiseres
verschuldigde verzekeringsvergoeding vastgesteld wordt op 3.661.540 BEF plus B.T.W.
en moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van 23 mei 1990 en, voorts,
op 350.000 BEF als vergoeding voor de woonkosten en voor de derving van het genot van
het geteisterde pand, plus de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen
van 1 september 1992, op grond van de redenen die punt 2 van het arrest vormen ("M.b.t.
de uitvoering ter goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst", pp. 3 en 4 van het ar-
rest) die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn.

Grieven
In haar conclusie na de eerste heropening van het debat betoogde eiseres voor de appèl-

rechters "dat de polis, m.b.t. de buitenmuren, bepaalt dat hun 'structuur volstrekt onbrand-
baar moet zijn'; dat kennelijk niet aan die voorwaarde was voldaan: de deskundige schrijft
immers: 'de structuur van de buitenmuren van het bewoonbare gedeelte was niet helemaal
onbrandbaar en is eveneens vernietigd; dat de tweede voorwaarde, namelijk dat de buiten-
muren in om het even welke materialen mogen zijn opgetrokken, maar dat die van het
hoofdgebouw voor ten minste 75 pct. van hun totale oppervlakte uit ontbrandbare materi-
aal moeten bestaan' niet vervuld is (...); dat aan geen van beide voorwaarden uit de polis is
voldaan".

De redenen van het bestreden arrest van 20 maart 2000 betreffen slechts een van de
twee voorwaarden die aldus zijn vastgelegd in de hier toepasselijke polis, namelijk dat de
buitenmuren voor ten minste 75 pct. uit onbrandbaar materiaal moesten zijn opgetrokken.

In dat verband zijn de appèlrechters van oordeel dat N.C. de klaarblijkelijke lasthebber
van eiseres was, dat die partij tevens misleid werd door het uiterlijk van het pand, dat de
verzekeringnemer op het advies van N.C. heeft vertrouwd, dat er hier dus geen sprake kan
zijn van verzwijging aangezien N.C. de te verzekeren zaak perfect kende. Aldus hebben
de appèlrechters vastgesteld dat het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest van 10 februari
1997 erop gewezen had dat "uit de door de deskundige gehanteerde werkwijze nr. 5 blijkt
dat de oppervlakte van de onbrandbare buitenmuren 65 pct. tot 72 pct. van de totale op-
pervlakte bedraagt, d.w.z. op 3 pct. na, de minimumoppervlakte die vereist is om gedekt
te worden door de brandpolis van (eiseres)". Daaruit leiden de appèlrechters af dat de litis-
consorten H. "de uitvoering te goeder trouw van de verzekeringsovereenkomst kunnen ei-
sen in zoverre de klaarblijkelijke lasthebber van de maatschappij hun in die zin advies
heeft verstrekt en dat het kleine verschil tussen het percentage brandbare en onbrandbare
materialen voor (eiseres) geen reden is om een uitsluiting van de dekking te eisen, aange-
zien zij als lastgever aansprakelijk is voor hetgeen haar lasthebber doet".

Daarentegen houden de appèlrechters geenszins rekening, al was het maar om dat ver-
weermiddel af te wijzen, met het middel dat vervat is in de voornoemde conclusie van ei-
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seres en berust op de andere voorwaarde die is vastgelegd in de litigieuze clausule, name-
lijk dat de structuur uitsluitend uit onbrandbaar materiaal moest bestaan. Het feit dat de
verzekeringnemer en de makelaar te goeder trouw hebben gehandeld toen de overeen-
komst werd gesloten en dat zij zich dus te goeder trouw hebben kunnen vergissen nopens
een van beide bewuste voorwaarden, volstaat niet om vast te stellen dat voldaan is aan de
andere te vervullen voorwaarde, waarop de appèlrechters zelfs geen acht hebben geslagen.

Het bestreden arrest, dat geen acht slaat op dat verweermiddel en het ook niet beant-
woordt, is niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet) en niet naar recht verantwoord, aangezien de appèlrechters niet vaststellen dat al dan
niet voldaan is aan de beide voorwaarden van de voornoemde clausule in de door de par-
tijen gesloten verzekeringsovereenkomst en eiseres dus niet kon veroordelen om haar dek-
king te verlenen (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen C.00.0628.F en C.01.0240.F gericht zijn

tegen het arrest van 20 maart 2000;
Overwegende dat de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder

het nummer C.01.0166.F gericht is tegen het arrest van 5 december 2000; dat zij
zo nauw met de andere voorzieningen verbonden is dat het wenselijk is ze in één
en hetzelfde arrest te berechten;

Dat er grond bestaat tot voeging van die verschillende voorzieningen;
Over de voorzieningen C.00.0628.F en C.01.0240.F samen: 
Overwegende dat het hof van beroep, in zijn arrest van 10 februari 1997, erop

gewezen heeft, enerzijds dat "zonder enige twijfel uit de door de partijen aange-
gane overeenkomst blijkt dat eiseres als een essentiële en doorslaggevende voor-
waarde beschouwde dat het gebouw voor drie vierde uit onbrandbaar materiaal
moest bestaan" en anderzijds, "dat, ongeacht de gehanteerde werkwijze, blijkt dat
het aandeel van de in onbrandbaar materiaal opgetrokken oppervlakte niet bereikt
is";

Overwegende dat het niettemin geoordeeld heeft dat elke partij  de overeen-
komsten die uit vrije wil gesloten zijn te goeder trouw dient uit te voeren;

Dat het hof van beroep niet dient te antwoorden op de conclusie, die geen ver-
band hield met het voorwerp van de heropening van het debat, en waarin eiseres
betoogde dat niet voldaan was aan de voorwaarde dat de structuur van de buiten-
muren volstrekt onbrandbaar moest zijn;

Overwegende dat het ontbreken van wettige verantwoording volledig is afge-
leid uit het tevergeefs aangevoerde ontbreken van redengeving; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de

nummers C.00.0628.F, C.01.0240.F en C.01.0166.F;
Verwerpt de voorzieningen;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Bützler, Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 240

1° KAMER - 19 april 2002

NIEUWE VORDERING - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VORDERING

TOT HERZIENING VAN DE VOORLOPIGE VERGOEDING - NIEUWE VORDERING TOT BETALING VAN DE

BODEMSANERINGSKOSTEN - ONTVANKELIJKHEID.

Het arrest dat oordeelt dat de nieuwe vordering tot betaling van de bodemsaneringskosten
ontvankelijk is, op grond dat zij berust op het feit van de onteigening waarmee zij nauw
verbonden is,  verantwoordt  zijn  beslissing niet  naar  recht  wanneer  een vordering  tot
herziening van de toegekende voorlopige vergoeding in de dagvaarding op de betwisting
van de schatting van het onteigende goed berustte. (Artt. 807 en 1042, Ger.W.)

(UNION MINIERE N.V. T. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L' EPURATION DES
COMMUNES DE LA REGION LIEGEOISE e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0097.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 9 november 2000 ge-

wezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een cassatiemiddel aan. 
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de nieuwe vordering, die de eerste verweerster in haar aanvullende

appèlconclusie en in haar tweede aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep heeft
ingesteld, ontvankelijk. Die vordering strekte ertoe eiseres te doen veroordelen om haar te
vrijwaren "tegen alle veroordelingen die tegen haar mochten worden uitgesproken in ver-
band  met  de  aansprakelijkheid  voor  de  staat  van  verontreiniging  van  het  onteigende
goed", dat voor recht zou worden gezegd "dat (eiseres) aansprakelijk is op grond van arti-
kel 1382 en/of artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en/of van artikel 7 van
de wet van 22 juli 1974 en/of op grond van de objectieve aansprakelijkheid krachtens het
door het Arbitragehof in zijn arrest van 5 augustus 1994 vastgelegde beginsel 'de vervuiler
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betaalt'", dat eiseres zou worden veroordeeld "om aan (verweerster) het provisionele be-
drag van 117.463.575 BEF te betalen met het oog op de sanering van het goed", dat, sub-
sidiair,  voor  recht  zou worden gezegd "dat  de door  (verweerster)  (...)  geleden schade
slechts ten hoogste kan worden beperkt door de aftrek van de onteigeningsvergoedingen,
indien de grond vooraf was gesaneerd" en dat "zeer subsidiair, alvorens recht te doen (...)
de rechter een deskundige (zou aanwijzen) met als opdracht om, na alle dienstige inlich-
tingen te hebben ingewonnen, na zich zo nodig te hebben laten bijstaan door alle specialis-
ten van zijn keuze en na te hebben gehandeld overeenkomstig de artikelen 962 en volgen-
de van het Gerechtelijk Wetboek (...) 4. de oorzaken van de vervuiling en de verontreini-
ging te onderzoeken, zo nodig het chronologisch verloop van die verontreiniging na te
gaan en het verband tussen het soort onderzocht giftig afval en de mogelijkheid dat het ge-
storte afval afkomstig is van de exploitatie van (eiseres) vast te stellen; 5. te zeggen welke
oplossingen mogelijk zijn om de grond te saneren, gelet op de bestemming ervan, alsook
om de kosten van die oplossingen te bepalen of, ingeval de sanering reeds zou geschied
zijn, of de door (verweerster) getroffen bewarende maatregelen passend waren"; het arrest
verklaart die vordering ontvankelijk op grond dat "(artikel 807 van het Gerechtelijk Wet-
boek) evenwel niet vereist dat de nieuwe vordering uitsluitend gegrond is op het feit of de
akte in de dagvaarding aangevoerd" en dat "de nieuwe vordering (van verweerster) ge-
grond is op het feit van de onteigening waarmee ze nauw verbonden is met dien verstande
dat de vordering te dezen alleen aan de zijde van de onteigenende overheid verantwoord
kan zijn".

Grieven
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "een vordering die voor de rech-

ter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak
genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs in-
dien hun juridische omschrijving verschillend is".

Artikel 808 voegt hieraan toe dat "in elke stand van het geding, zelfs bij verstek, de par-
tijen de interesten, rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van
de vordering verschuldigd of vervallen, kunnen vorderen en zelfs de later bewezen verho-
gingen of schadevergoedingen, onverminderd de geldsommen bij schuldvergelijking ver-
schuldigd".

Krachtens artikel 807 kan een nieuwe vordering waarbij  het onderwerp van de oor-
spronkelijke vordering wordt gewijzigd alleen worden ingesteld als zij dezelfde oorzaak
heeft als de oorspronkelijke vordering, dat is als zij gegrond is op een feit of een akte, in
de dagvaarding aangevoerd.

Het is weliswaar niet vereist dat de nieuwe vordering uitsluitend gegrond is op het feit
of de akte, in de dagvaarding aangevoerd, maar het oorspronkelijk aangevoerde feit dient
wel de oorzaak van de nieuwe vordering te zijn.

De nieuwe, door verweerster ingestelde vordering die ertoe strekt eiseres te doen ver-
oordelen tot betaling van schadevergoeding, tot het verkrijgen van de vrijwaring van eise-
res en tot aanwijzing van een deskundige, belast met het treffen van de maatregelen tot sa-
nering van de grond die aan eiseres heeft toebehoord, en de raming van de eraan verbon-
den kosten, is niet gegrond op het feit of de akte, aangevoerd in de dagvaardingen tot her-
ziening, namelijk de onteigening ten algemenen nutte, maar op de fout die de n.v. Vieille
Montagne, in wier rechten en verplichtingen eiseres is getreden, heeft begaan door bij de
voortzetting van haar industriële activiteiten de grond en de ondergrond van de door haar
gebruikte grond te vervuilen.

Ook al handelt verweerster in haar hoedanigheid van eigenares van de grond die zij
door onteigening ten algemenen nutte verkregen heeft, toch is de door haar bij wijze van
aanvullende conclusie bij het hof van beroep ingestelde aansprakelijkheidsvordering niet
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gegrond op de onteigeningsakte, maar op de zogezegd als een fout te beschouwen veront-
reiniging waaraan de conclusieneemster zich schuldig heeft gemaakt, en houdt ze derhal-
ve geen verband met het feit of de akte, in de dagvaarding aangevoerd.

Daaruit volgt dat het arrest de nieuwe vordering die ertoe strekt eiseres te doen veroor-
delen wegens het feit dat de bodem verontreinigd is door zware metalen ten gevolge van
de exploitatie van de fabrieken van de n.v. Vieille Montagne en wegens de noodzaak de
bodem te saneren, niet ontvankelijk heeft kunnen verklaren zonder de in het middel aan-
gegeven bepaling te schenden.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de verweersters tegen het middel aangevoerde grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel is onduidelijk: 
Overwegende dat uit de tekst van het middel duidelijk genoeg blijkt dat het

middel betoogt dat de nieuwe vordering van de eerste verweerster niet gegrond is
op een feit of akte, in de dagvaarding aangevoerd; dat het op grond daarvan aan
het arrest verwijt dat het die vordering ontvankelijk verklaart en aldus artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een

vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden,
indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving ver-
schillend is; dat die bepaling, krachtens artikel 1042 van dat wetboek, van toe-
passing is in hoger beroep;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de eerste verweerster een vordering heeft ingesteld tot herziening van de aan ei-
seres toegekende voorlopige vergoeding door in de dagvaarding de raming van
de waarde van het goed waarvan zij de onteigening vorderde, te betwisten;

Dat de eerste verweerster, na in een nieuwe, voor het hof van beroep op tegen-
spraak genomen conclusie, te hebben betoogd dat sterke concentraties van zware
metalen waren aangetroffen in de bodem van de onteigende grond, enerzijds,
aanvoerde dat door die verontreiniging de waarde van dat goed verminderd was
tot de symbolische frank, en, anderzijds een nieuwe vordering instelde waarbij
zij eiseres aansprakelijk stelde teneinde haar te doen veroordelen tot betaling van
de kosten voor de sanering van de grond;

Overwegende dat het arrest die vordering ontvankelijk verklaart op grond dat
"zij gebaseerd is op het feit van de onteigening waarmee zij nauw verbonden is,
met dien verstande dat de vordering te dezen alleen verantwoord kan zijn aan de
zijde van de onteigenende overheid";

Dat het arrest, nu het aldus uitspraak doet, ofschoon de nieuwe vordering van
de eerste verweerster niet gegrond is op een feit of akte, in de dagvaarding aan-
gevoerd, artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ont-
vankelijk verklaart en het bestreden vonnis tenietdoet; 

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

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

19 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 241

1° KAMER - 19 april 2002

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - WOONPLAATS -
BEGRIP - REFERENTIEADRES.

2º WOONPLAATS - GERECHTELIJKE WOONPLAATS - BEGRIP - REFERENTIEADRES.

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP -
VORMEN - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - KENNIS VAN DE WOONPLAATS,
VERBLIJFPLAATS OF GEKOZEN WOONPLAATS - GEVOLG.

4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN

VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - KENNIS

VAN DE WOONPLAATS, VERBLIJFPLAATS OF GEKOZEN WOONPLAATS - GEVOLG.

1º  en  2°  Het  referentieadres  bedoeld  in  art.  1,  §  2,  W.  19  juli  1991  betreffende  de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters
in de zin van art. 36 Ger.W.1 (Art. 36 Ger.W.; Art. 1, § 2, Wet 19 juli 1991)

3º  en 4°  De betekening van het  cassatieberoep aan de procureur  des Konings is  van
generlei  waarde  als  de  partij  op  wier  verzoek  zij  is  verricht,  de  woonplaats,  de
verblijfplaats  of  de  gekozen  woonplaats  van  de  betekende  kende;  een  dergelijke
betekening kan evenwel,  ook al is zij  naar de vorm onregelmatig,  geen nietigheid tot
gevolg hebben, aangezien zij het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk
aan de verwerende partij een afschrift bezorgen van het verzoekschrift  tot cassatie en
haar de mogelijkheid geven haar verweermiddelen uiteen te zetten2. (Artt. 40, vierde lid,
en 867 Ger.W.)

(FORTIS AG N.V. T. Q. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Werquin (vertaling):

A. De grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerster is opgeworpen tegen de
voorziening  die  op  17  mei  2001  betekend  is  aan  de  procureur  des  Konings  bij  de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en hieruit is afgeleid dat de betekening gedaan is
met miskenning van art. 40, tweede lid, Ger.W. kan niet worden aangenomen.

1 Zie concl. O.M.
2 Zie concl. O.M.
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1. Het toepassingsgebied van de exceptie van nietigheid is, luidens art. 860 Ger.W.,
beperkt tot verzuimen en nietigheden die betrekking hebben op 'proceshandelingen'3.

De proceshandeling is een eenzijdige rechtshandeling die in hoofdzaak geregeld wordt
door  het  gerechtelijk  recht  en  uitgevoerd  wordt  in  het  raam  van  de  noodzakelijke
voorbereiding van een gerechtelijke procedure, van de totstandkoming van de procedure,
het verloop, de beslissing, de tenuitvoerlegging en de noodzakelijke beëindiging ervan,
los van de persoon of de instantie van wie de rechtshandeling uitgaat4.

Onregelmatigheden  m.b.t  de  rechtsprekende  handelingen,  de  regels  betreffende  de
rechterlijke organisatie en de regels ten gronde vallen buiten het toepassingsgebied van de
theorie van de nietigheden5.

2. De betekening, die luidens art. 32 Ger.W., bestaat in de afgifte van een afschrift van
het  deurwaardersexploot  en  die  geschiedt  op  verzoek  van  een  partij,  is  een
proceshandeling met een heel algemene draagwijdte.

Dagvaardingen, rechterlijke beslissing, aanmaningen, bevelen, inbeslagnemingen en tal
van andere proceshandelingen vormen het voorwerp van betekeningen, wat inhoudt dat ze
op die wijze ter kennis worden gebracht van een partij of zelfs van een derde. Het procédé
van de betekening is hetzelfde, ongeacht de aard of het voorwerp van de te betekenen
akte. Hoofdstuk VII van het Gerechtelijk Wetboek legt op algemene wijze de regels vast
volgens welke betekeningen moeten gebeuren.

Het stelt de nadere regels ervan vast; het wijst de personen aan die de hoedanigheid
hebben om ze te ontvangen en de plaatsen waar ze kunnen gebeuren6.

Het  ontwerp  van Gerechtelijk  Wetboek geeft  duidelijk  aan  wat,  in  de  zin  van  dat
Wetboek, moet worden verstaan onder woonplaats. Het begrip woonplaats werd tot nu
dan bepaald door het Burgerlijk Wetboek. Volgens art. 102 is het de plaats waar ieder
Belg  zijn  hoofdverblijf  heeft.  Het  begrip  hoofdverblijf  geeft  evenwel  aanleiding  tot
controverses  en  werd  vaak  bekritiseerd.  De  bepaling  van  het  hoofdverblijf  door  de
gerechtsdeurwaarder was dus voor betwisting vatbaar.

Het  ontwerp geeft  het  begrip woonplaats,  in gerechtelijk recht,  een nieuw karakter.
Eenieder kiest  en bepaalt  vrij  zijn woonplaats.  Het bewijs van die keuze blijkt  uit  de
inschrijving  in  het  bevolkingsregister.  Al  wie  met  een  hoofdverblijfplaats  in  het
bevolkingsregister van een gemeente is ingeschreven,wordt geacht daar zijn woonplaats te
hebben en alle akten van rechtspleging die hem betreffen, kunnen geldig aan dit adres
worden gericht7.

M.b.t. de toepassing van het Gerechtelijk Wetboek en van het geheel van de overige
rechtsplegingswetten (art. 2 Ger.W.) kan, behoudens afwijkende bepalingen die op strikte
wijze  uitgelegd  dienen  te  worden,  enkel  de  plaats  van  de  inschrijving  in  de
bevolkingsregisters in aanmerking worden genomen om de woonplaats te bepalen van een
in België gevestigde natuurlijke persoon.

De eiser, de gerechtsdeurwaarder of de advocaat die voor hem optreedt, moeten voor
het  geding  wordt  ingeleid,  nagaan  of  de  woonplaats  van  de  verdediger  met  de

3 BLOCK,  L'exception de nullité  après  la  réforme  du Code judiciaire.,  in  LAENENS & STORME,  De
sanctieregeling in het gerechtelijk recht, 1992, p. 18.
4 DE CORTE, DECONINCK, Nullités après la loi du 3 août 1992, in Le droit judiciaire rénové, 1992, p.
138, nr. 31.
5 BLOCK, op. cit., p. 18.
6 VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, 1964, p. 57, 58.
7 VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 61.
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werkelijkheid overeenstemt. Daartoe moeten zij zich wenden tot het gemeentebestuur dat
onverwijld, en in beginsel kosteloos, het getuigschrift van woonplaats moet afgeven8.

Administratieve regels preciseren welke voorwaarden moeten worden vervuld om in de
bevolkingsregisters te worden ingeschreven9.

Ingevolge  art.  1,  W.  19  juli  1991  betreffende  de  bevolkingsregisters  en  de
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen worden in elke gemeente bevolkingsregisters
gehouden.

Daarin  worden  ingeschreven  de  Belgen  en  de  vreemdelingen  die  toegelaten  of
gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, met uitzondering van
de vreemdelingen die zijn ingeschreven in het wachtregister,  zulks ofwel op de plaats
waar  zij  hun hoofdverblijfplaats  in  de  zin  van de  voornoemde wet  gevestigd  hebben,
ofwel op een plaats waar een natuurlijke persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd
en waar, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is
ingeschreven.

De voornoemde wet heeft aldus het bestaan van twee adressen bevestigd: een adres dat
overeenstemt met de plaats waar een natuurlijke persoon zijn hoofdverblijfplaats heeft
gevestigd en een referentieadres,  wanneer een persoon zonder geen hoofdverblijfplaats
heeft. Beide adressen worden in de bevolkingsregisters ingeschreven.

Derhalve worden in de bevolkingsregisters zowel de natuurlijke personen ingeschreven
die  een  hoofdverblijfplaats  hebben,  als  die  welke  er  geen  hebben  maar  vragen
ingeschreven te worden op het adres van een natuurlijke persoon die er wel een heeft. Het
referentieadres van die personen is hun gerechtelijke woonplaats.

In de parlementaire voorbereiding van de W. 24 jan. 1997 tot wijziging van de wet van
19 juli  1991 betreffende de bevolkingsregisters  en de  identiteitskaarten die  daarin  het
begrip van inschrijving in het bevolkingsregister op een referentieadres invoert, wordt het
volgende gesteld:

-De inwerkingtreding van de wet van 19 juli betreffende de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten  heeft  ons  doen  beseffen,  indien  dat  nodig  was,  dat  in  onze
tegenwoordige  samenleving  eenieder  te  bereiken  moet  zijn  of  gelokaliseerd  kunnen
worden  met  het  oog  op  de  talrijke  administratieve,  sociale  en  gerechtelijke
gebeurlijkheden10.

-Het  bevolkingsregister  is  het  basiselement  voor  de  toewijzing  van  de
rechtsbevoegdheid,  het  centraliseren  van  de  verrichtingen  m.b.t.  het  beheer  van  de
vereffening van het vermogen, de lokalisering van de schuldvorderingen, de opvolging
van  exploten,  aanmaningen,  bevelen,  dagvaardingen,  allerhande  maatregelen  i.v.m.
openbaarmaking, enz.11

-Niet iedereen kan evenwel een dergelijke verplichting nakomen. Naar luid van de wet
wordt bij inschrijving in de bevolkingsregisters aangenomen dat er een verblijfplaats is,
dat wil zeggen een plaats waar men gewoonlijk leeft. Dat betekent dat men vergeet dat een
aantal mensen in België, en in het bijzonder in de grote steden, geen verblijfplaats hebben
of die verblijfplaats verloren hebben. Daardoor en door de gevolgen van de wet zullen
deze mensen de band met hun gemeentebestuur en dus ook met de sociale en gerechtelijke

8 FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1987, p. 183.
9 VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 61.
10 Kamer, Gedr.St., 1995-1996, nr. 122/1, p. 1.
11 Ibid., p. 2.
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instanties verliezen12.

-Dergelijke toestanden moeten worden verholpen, in de eerste plaats in het belang van
die personen die de wettelijke voorschriften ter zake niet kunnen naleven omdat zij niet
voldoen aan de voorafgaande voorwaarde m.b.t. de verblijfplaats. Voor hen is de illegale
toestand waarin zij leven immers noodlottig. Voorts is een wetswijziging verantwoord in
het belang van derden zoals schuldeisers, tegenpartijen in een geding of anderen en in het
belang  van  het  bestuur  met  het  oog  op  een  juistere  controle  en  een  grotere
doeltreffendheid van zijn diensten.

Daarom  wordt  voorgesteld  de  wet  betreffende  de  bevolkingsregisters  en  de
identiteitskaarten  te  wijzigingen  teneinde  de  verplichte  inschrijving  in  de
bevolkingsregisters  van  personen  die  in  België  geen  vaste  verblijfplaats  hebben,  te
waarborgen13.

-Door deze administratieve fictie wordt een verplichte en algemene woonplaatskeuze
ingevoerd zodat het individu sociaal kan overleven.

Die personen voldoen aan het begrip woonplaats, zoals het wordt bepaald in artikel 36
van het Gerechtelijk Wetboek14.

In die context bepaalt art. 1, § 2, van de voornoemde wet dat de persoon die, op de
plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, de inschrijving van een andere
persoon  als  referentieadres  toestaat,  zich  ertoe  verbindt  die  persoon  alle  voor  hem
bestemde post of administratieve stukken te bezorgen.

Bijgevolg is de betekening van het verzoekschrift  tot  cassatie aan de procureur des
Konings,  met  toepassing  van  art.  40  Ger.W.,  onregelmatig  aangezien  uit  de  stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat,  enerzijds, verweerster sinds 28 maart
1997  ingeschreven  was  in  de  bevolkingsregisters  van  Watermaal-Bosvoorde  op  het
referentieadres Jagersveld 1170 en, anderzijds, dat eiseres die woonplaats in België kende.

3. Luidens art. 860, eerste lid, Ger.W., kan, wat de verzuimde of onregelmatige vorm
ook zij, geen proceshandeling nietig verklaard worden, indien de wet de nietigheid ervan
niet uitdrukkelijk heeft bevolen.

Dat artikel wil aan de regel die vervat is in art. 1030 van het Wetboek van 24 april
1806, volgens welke het beginsel "geen nietigheid zonder tekst" geen initiatief  liet aan de
rechter  die  een  handeling  slechts  nietig  kon  verklaren  wanneer  de  nietigheid  ervan
uitdrukkelijk  bij  de  wet  was  bevolen,  een  volstrekte  draagwijdte  geven,  door  de
aanwending te verbieden van het begrip substantieel vormvereiste of van onbestaande
handeling dat de rechtspraak hanteerde om nietigheden uit te spreken waarmee de wet niet
uitdrukkelijke dreigt15.

4.  Luidens art.  1079, eerste lid, Ger.W.,  wordt de voorziening ingesteld door op de
griffie van het Hof van Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval
vooraf wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht.

Luidens  art.  40,  vierde  lid,  Ger.W.,  is  de  betekening  in  het  buitenland  of  aan  de
procureur  des  Konings  ongedaan  indien  de  partij  op  wier  verzoek  ze  verricht  is,  de
woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend
wordt, in België of, in voorkomend geval in het buitenland, kende.

12 Ibid., p. 2 en 3.
13 Ibid., p. 3.
14 Ibid., p. 3 en 4.
15 VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 349, 351.
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De  verplichting  voor  de  verzoekende  partij  die  ofwel  de  woonplaats,  ofwel  de
verblijfplaats ofwel de gekozen woonplaats van degene die gedagvaard wordt, in België
of, in voorkomend geval in het buitenland, kent, is van openbare orde en op straffe van
nietigheid voorgeschreven16.

5. Luidens art. 867 Ger.W. kan het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van
een proceshandeling met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid
voorgeschreven termijnen of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid leiden,
wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de
wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.

De  juridische  dekking  van  art.  867  Ger.W.  wil  van  toepassing  zijn  zowel  op  de
betrekkelijke nietigheden als op de volstrekte nietigheden. Art. 862, § 2 Ger.W. verwijst,
indien nodig, uitdrukkelijk naar 'de toepassing van artikel 867'17.

De  toepassing  van  het  eerste  geval  van  die  dekking  houdt  in  dat  voor  elke
proceshandeling het "doel" wordt bepaald dat de wet ermee beoogt18.

Het wettelijk doel, het oogmerk, de bestaansreden, of welke naam men daaraan ook wil
geven, betekent dat het specifieke doel van de procedure de grondslag moet vormen van
elk vormvereiste en dat dit procedureel doel uitdrukkelijk geformuleerd moet worden. De
enige bedoeling van een vormvereiste kan slechts hierin bestaan dat het daarmee beoogde
doel  bereikt  wordt  en  het  verliest  zijn  doeltreffendheid  zodra  dat  wettelijk  doel
verwezenlijkt is19.

6. In een arrest van 7 juni 2001 (A.R. C.99.0496.F) heeft uw Hof eerst erop gewezen
dat, m.b.t. de tweede verweerder, het cassatieverzoekschrift betekend is aan de procureur
des Konings te Brussel, op grond dat die verweerder, die op 7 maart 1996 ambtshalve was
geschrapt van zijn woonplaats in Etterbeek, Groothertogstraat 3,  in België noch in het
buitenland een bekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats had, terwijl
uit  een getuigschrift  van de gemeente dat bij de memorie van antwoord was gevoegd,
bleek dat de tweede verweerder op het tijdstip van de betekening nog steeds op dat adres
zijn  woonplaats  had.  Uit  de  omstandigheid  dat  de  tweede  verweerder,  samen met  de
andere  verweerders,  binnen  de  wettelijke  termijn  een  memorie  van  antwoord  had
neergelegd als antwoord op de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie, en
de tot staving van de voorziening aangevoerde middelen had beantwoord, heeft het Hof
afgeleid dat de betekening van de voorziening, ook al was zij naar de vorm onregelmatig,
het  doel  had bereikt  dat  de  wet  ermee beoogde,  namelijk  aan verweerder  het  afschift
bezorgen  van  het  verzoekschrift  tot  cassatie  en  hem  de  mogelijkheid  bieden  zijn
verweermiddelen uiteen te zetten en dat de grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke
de betekening van het verzoekschrift aan de tweede verweerder onregelmatig was terwijl
het geschil onsplitsbaar was, derhalve niet aangenomen kon worden.

7. Aangezien verweerster binnen de wettelijke termijn een memorie heeft neergelegd
als  antwoord  op  de  tussenkomst  van  een  advocaat  bij  het  Hof  van  Cassatie  en  de
verweermiddelen heeft beantwoord die tot staving van de voorziening waren aangevoerd,
heeft de betekening van die memorie, ook al was zij naar de vorm onregelmatig, bijgevolg
het doel bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan verweerster het afschift bezorgen
van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid bieden haar verweermiddelen
uiteen te zetten.

16 Zie Cass., 9 jan. 1997, nr. 22.
17 BLOCK, op. cit., p. 32.
18 Ibid.
19 DE CORTE, DECONINCK, op. cit., p. 143, nr. 45.
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(...)

Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0218.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 januari 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 35, 36, 37, 39, 40, inzonderheid tweede lid, en 1042 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- de artikelen 1, inzonderheid § 2, 2 en 3, inzonderheid tweede lid, van de wet van 19

juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, zoals ze zijn gewij-
zigd bij de wet van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hoger beroep dat (verweerster) heeft ingesteld tegen het beroepen vonnis dat op 22

april 1977 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is gewezen,wordt door het ar-
rest toegelaten op de volgende gronden: 

"dat (verweerster) betwist dat haar hoger beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk
zou zijn, zoals wordt aangevoerd door (eiseres en verweerder), en tot staving daarvan be-
toogt dat de betekening van het beroepen vonnis door gerechtsdeurwaarder G. geen uit-
werking zou hebben omdat zij gebeurd zou zijn bij het parket van de procureur des Ko-
nings te Brussel terwijl, (verweerster) op het tijdstip van die betekening regelmatig was
ingeschreven in de bevolkingregisters van de gemeente Watermaal- Bosvoorde;

dat het hof (van beroep) vaststelt dat: 
- (verweerster) tijdens de rechtspleging in eerste aanleg verklaarde dat haar woonplaats

gevestigd was in Watermaal-Bosvoorde, Rododendrondreef 7 (welk adres in het beroepen
vonnis vermeld staat) terwijl zij in haar verzoekschrift in hoger beroep een woonplaats in
dezelfde gemeente, Jagersveld 6, opgaf;

-  de bevolkingsregisters  van de gemeente Watermaal-Bosvoorde aangeven dat  (ver-
weerster) na haar uitzetting op 22 november 1996 uit de voormalige echtelijke woning in
de Rododendrondreef, zich op 9 december 1996 heeft laten schrappen voor een niet nader
omschreven adres in Zwitserland;

- (verweerster) in haar conclusie van 19 december 1996, betreffende een ander geschil
met (verweerder), woonplaats had gekozen 'uitsluitend met het oog op betaling' in Genè-
ve, U.B.S.-bank, rue du Rhône, 8, en een verblijfplaats opgaf in Ukkel, Van Zuylenlaan,
80, zonder dat zij daarbij in de bevolkingsregisters van die gemeente was ingeschreven;
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uit een brief d.d. 14 februari 1997 van de schepen van burgerlijke stand van Ukkel aan de
raadsman (van verweerder) immers bleek dat (verweerster) op dat Ukkelse adres slechts
een postbus zou hebben gehad die overeenstemde met die van mevrouw A. die als con-
tactpersoon fungeerde;

- (verweerster), nadat het gemeentebestuur van Ukkel geweigerd had haar in haar be-
volkingsregisters in te schrijven, 'een referentieadres' nam bij pastoor V. Jagersveld 6 in
Watermaal-Bosvoorde waar zij zeker over geen enkel roerend goed of persoonlijke zaak
beschikt en niet logeert,  en daarbij opdracht gaf om haar post door te sturen naar me-
vrouw. D. in Ukkel;

- het eensluidend uittreksel van het getuigschrift van woonplaats dat op 17 mei 1997
opgemaakt is door de gemeente Watermaal-Bosvoorde inderdaad vermeldt dat (verweer-
ster), die van Zwitserland kwam, sinds 28 maart 1997 een referentieadres had in Water-
maal-Bosvoorde, Jagersveld 6;

dat het erop aankomt te weten of het gerechtsdeurwaarder G., die dat referentieadres
kende, toegestaan was er geen rekening mee te houden bij de betekening van het beroepen
vonnis aan de procureur des Konings;

dat de gerechtsdeurwaarder, overeenkomstig artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek de betekening aan de procureur des Konings kan doen, wanneer degene voor wie
het exploot bestemd is, in België, noch in het buitenland een bekende woonplaats, ver-
blijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft en wanneer hij redelijkerwijs geen betekening
aan persoon heeft kunnen proberen (artikel 40, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek);

dat onder woonplaats moet worden verstaan de plaats waar de persoon in de bevol-
kingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf en, onder verblijf-
plaats, iedere andere plaats waar de persoon in feite verblijft - zoals de plaats waar de per-
soon kantoor houdt of een handelszaak drijft (artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek) -
wat een permanent verblijf inhoudt, alsof het om een woonplaats ging;

dat het referentieadres dat vermeld staat in het getuigschrift d.d. 17 maart 1999 van de
burgerlijke stand van Watermaal-Bosvoorde weliswaar als inschrijving in de bevolkingre-
gisters in de zin van artikel 36, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek geldt voor perso-
nen die deze administratieve maatregel kunnen genieten en die beperkend worden opge-
somd als zijnde degenen die ofwel in een mobiele woning verblijven, ofwel als 'daklozen'
moeten worden beschouwd;

dat (verweerster) toegeeft dat zij niet behoort tot een van beide gevallen bedoeld in arti-
kel 20, § 1 en § 3, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het bevolkings-
register en het vreemdelingenregister dat genomen is ter uitvoering van de wet van 19 juli
1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, zoals zij gewijzigd is bij
de wet van 24 januari 1997, waarvan artikel 2 preciseert dat de 'daklozen' de personen zijn
die om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats
hebben of meer hebben;

dat zelfs wanneer men aanneemt dat (verweerster) ontegenzeglijk tracht op ongeoor-
loofde wijze voordeel te halen uit de wettelijke gevolgen van een referentieadres, zulks
niet belet dat gerechtsdeurwaarder G. dat adres kende en hij het niet kon negeren;

dat de vermelding van gerechtsdeurwaarder G. in zijn akte van betekening van 26 juni
1997 als zou het referentieadres enkel gelden voor administratieve handelingen onjuist is;
dat het referentieadres integendeel,  zodra het in de bevolkingsregisters is vermeld,  be-
schouwd moet worden als een bijzondere woonplaatskeuze, waarvoor de betrokken per-
soon opteert en die geldt voor derden die dat register raadplegen; dat de bestreden beslis-
sing derhalve aan dat adres had moeten worden betekend, overeenkomstig artikel 39 van
het Gerechtelijk Wetboek;
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dat hoe dan ook erop moet worden gewezen dat de betekening aan een parket het laat-
ste redmiddel is en enkel kan worden toegestaan als de gerechtsdeurwaarder loyaal alle
nodige opzoekingen heeft gedaan om de persoon te lokaliseren aan wie hij een akte van
rechtspleging wil betekenen; dat gerechtsdeurwaarder G., die weet had van een 'referen-
tie'adres van (verweerster), ermee rekening moest houden om te proberen een betekening
aan persoon te doen en om, op zijn minst, (verweerster) op de hoogte te brengen van de
akte van rechtspleging die hij haar wilde betekenen;

dat door de tekortkoming aan die loyaliteitsplicht de akte van betekening nietig en van
generlei waarde is;

dat de akte van betekening van 26 juni 1997, die aldus geen uitwerking had, de in arti-
kel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde appèltermijn van een maand niet kon
doen ingaan, zodat het hoger beroep van 12 september 1998 (lees: 1997) niet als laattijdig
kan worden beschouwd".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het arrest neemt aldus aan dat verweerster op haar referentieadres over geen enkel roe-

rend goed of persoonlijke zaak beschikte en er niet logeerde en dat zij bijgevolg op dat
adres geen woonplaats of verblijfplaats had.

Het arrest neemt voorts aan dat verweerster niet voldeed aan de door de wet opgelegde
voorwaarden opdat haar referentieadres zou gelden als inschrijving in de bevolkingsregis-
ters in de zin van de artikel 36, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

In tegenstelling tot hetgeen het arrest overweegt, is het referentieadres geenszins een
bijzondere woonplaatskeuze die voor derden geldt.

Krachtens de artikelen 33 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, kon de beteke-
ning van het beroepen vonnis van 22 april 1997 rechtsgeldig gebeuren, ofwel aan de per-
soon, aan de woonplaats of aan de verblijfplaats van verweerster, ofwel aan de door haar
gekozen woonplaats, of bij gebrek aan een in België of in het buitenland bekende woon-
plaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats, aan de procureur des Konings.

Het arrest stelt vast dat verweerster in België geen bekende woonplaats of verblijfplaats
meer had, maar wel een referentieadres in Watermaal-Bosvoorde, Jagersveld 6.

Het arrest stelt vast dat verweerster zich op 9 december 1996 heeft laten schrappen voor
een niet nader omschreven adres in Zwitserland.

Het arrest stelt aldus vast dat de omstandigheid dat verweersters woonplaats niet be-
kend was, te wijten is aan haar onachtzaamheid of aan haar wil om het verborgen te hou-
den.

Onder referentieadres moet worden begrepen het adres van een natuurlijke persoon die
is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijfplaats
heeft gevestigd en waar, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder
verblijfplaats is ingeschreven (artikel 1, § 2, tweede lid, van de wet van 19 juli 1991).

Een dergelijk referentieadres is geen gekozen woonplaats in de zin van artikel 39 van
het Gerechtelijk Wetboek.

Bijgevolg moest de betekening van het beroepen vonnis gedaan worden aan de procu-
reur des Konings, zoals is gebeurd.

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het oordeelt dat een betekening die regelmatig is
gebeurd overeenkomstig artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek geen uit-
werking had, de andere bepalingen dan die van het Burgerlijk Wetboek en die in het mid-
del zijn aangewezen, en inzonderheid voornoemd artikel 40, tweede lid schendt.

De beslissing van het arrest  dat verweersters referentieadres,  zodra het in de bevol-
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kingsregisters was vermeld, beschouwd moest worden als een bijzondere woonplaatskeu-
ze die voor derden geldt, een miskenning oplevert van: 

1° de wettelijke gevolgen van het referentieadres (schending van de in het middel aan-
gewezen bepalingen, en inzonderheid van die van de wet van 19 juli 1991, en van artikel
39 van het Gerechtelijk Wetboek),

2° van het wettelijk begrip gekozen woonplaats (schending van artikel 39 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en van de in het middel aangewezen bepalingen van de wet van 19 juli
1991),

en het arrest bijgevolg niet naar recht verantwoord is (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen, met uitzondering van die van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Het arrest  oordeelt  dat gerechtsdeurwaarder G. tekortgeschoten is  in zijn loyaliteits-

plicht daar hij geen rekening heeft gehouden met verweersters referentieadres om te pro-
beren een betekening aan persoon te doen of haar op zijn minst te waarschuwen, waardoor
zijn akte van betekening nietig en van generlei waarde wordt.

Een betekening die regelmatig gedaan is overeenkomstig artikel 40, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek kan evenwel niet als onrechtmatig worden beschouwd.

Voor het overige vermeldde het exploot van betekening van 26 juni 1997 uitdrukkelijk
verweersters referentieadres, zodat de procureur des Konings er rekening mee kon houden
om haar het exploot te bezorgen dat hem was betekend.

In die omstandigheden kon gerechtsdeurwaarder G. bijgevolg geen enkel foutief gebrek
aan loyaliteit worden verweten.

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het aan de zijde van die gerechtsdeurwaarder een
dergelijke fout in aanmerking neemt door te verklaren dat de akte van betekening wegens
die fout nietig en van generlei waarde was, het wettelijk begrip fout heeft miskend (schen-
ding van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Op de door verweerster tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: het verzoekschrift is haar niet regelmatig betekend: 
Overwegende dat het verzoekschrift, wat verweerster betreft, twee keer is bete-

kend, waarvan een keer aan de procureur des Konings te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt

dat verweerster, op het ogenblik van die betekening, sinds 28 maart 1997 in de
bevolkingsregisters van de gemeente Watermaal-Bosvoorde ingeschreven was op
een referentieadres, te weten Jagersveld 6, en dat eiseres dat adres kende;

Overwegende dat het referentieadres bedoeld in artikel 1, § 2, van de wet van
19 juli  1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen, geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters in de zin
van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de betekening ten aanzien van hen die in België noch in het buitenland een
bekende woonplaats,  verblijfplaats,  noch  gekozen  woonplaats  hebben,  gedaan
wordt aan de procureur des Konings; dat ingevolge het vierde lid van die bepa-
ling, de betekening aan de procureur des Konings ongedaan is indien de partij op
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wier  verzoek  zij  is  verricht,  de  woonplaats,  de  verblijfplaats  of  de  gekozen
woonplaats van de betekende kende;

Overwegende dat luidens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, het ver-
zuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling niet tot nie-
tigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling
het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm
werkelijk in acht is genomen;

Overwegende dat verweerster in casu binnen de wettelijke termijn een memo-
rie heeft neergelegd als antwoord op de tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van Cassatie en het middel heeft beantwoord dat tot staving van de voorzie-
ning was aangevoerd;

Dat daaruit volgt dat de betekening van de voorziening aan de procureur des
Konings, ook al was zij naar de vorm onregelmatig, het doel heeft bereikt dat de
wet ermee beoogt, namelijk aan verweerster het afschift bezorgen van het ver-
zoekschrift  tot cassatie en haar de mogelijkheid bieden haar verweermiddelen
uiteen te zetten;

En overwegende dat,  aangezien  die  betekening  van  het  verzoekschrift  vol-
doende is om de ontvankelijkheid van de voorziening te verzekeren, het onder-
zoek van de regelmatigheid van de andere betekening van die voorziening aan
verweerster geen belang meer heeft;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen de reden, waarop het arrest zijn

beslissing grondt, volgens welke het referentieadres een bijzondere woonplaats-
keuze vormt en aanvoert dat de betekening, aangezien het referentieadres geen
gekozen woonplaats is, regelmatig kon worden gedaan aan de procureur des Ko-
nings, zoals is gebeurd;

Overwegende  dat  uit  het  antwoord  op  de  grond  van  niet-ontvankelijkheid
blijkt dat het in artikel 1, § 2, van de wet van 19 juli 1991 bedoelde referentie-
adres geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters in de zin van artikel 36 van
het Gerechtelijk Wetboek; dat het niet kan beschouwd worden als een gekozen
woonplaats, in de zin van artikel 39 van dat wetboek;

Dat ingevolge de artikelen 35 en 40 van dat wetboek, wanneer de betekening
niet aan de persoon kan worden gedaan, zij gebeurt aan de woonplaats of de ver-
blijfplaats van de geadresseerde en dat degene die betekent, zodra hij die woon-
plaats of verblijfplaats kent, geen betekening aan de procureur des Konings kan
doen;

Overwegende dat het onderdeel, aangezien de beslissing van het arrest volgens
welke het beroepen vonnis betekend had moeten worden aan verweersters refe-
rentieadres  naar  recht  verantwoord  is  door  de  rechtsgrond die  het  Hof  in  de
plaats heeft gesteld, ook al was het gegrond, niet-ontvankelijk is wegens gebrek
aan belang;

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de beteke-
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ning aan het parket onregelmatig was;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Simont en Maes.

Nr. 242

1° KAMER - 19 april 2002

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - APPÈLRECHTER - AMBTSHALVE

ONDERZOEK VAN ZIJN VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BETREKKELIJKE EN DEVOLUTIEVE WERKING VAN

HET HOGER BEROEP - DRAAGWIJDTE - BEGRIP.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - APPÈLRECHTER - AMBTSHALVE

ONDERZOEK VAN ZIJN VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BETREKKELIJKE EN DEVOLUTIEVE WERKING VAN

HET HOGER BEROEP - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - WET OP DE

LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - ANNALITEIT VAN DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST -
INWERKINGTREDING.

4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 63 -
BLOEDPROEF NA OVERLIJDEN - VOORWAARDE.

1º De appèlrechter moet, zelfs ambtshalve, zijn volstrekte bevoegdheid nagaan zoals die is
vastgelegd in de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, ook al is het hoger beroep
beperkt tot de grondslag van de vorderingen die bij de eerste rechter aanhangig waren
gemaakt  en  houdt  het  verder  geen  verband  met  de  volstrekte  bevoegdheid  van
laatstgenoemde1. (Art. 643, Ger.W.)

2º Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing om zich onbevoegd te verklaren en de
zaak naar de bevoegde appèlrechter te verwijzen, naar recht, wanneer het zegt dat het
hof  van  beroep,  ingeval  de  eerste  rechter  zich,  ten  onrechte,  niet  onbevoegd  heeft
verklaard,  het  middel  van de onbevoegdheid  van de eerste  rechter  ambtshalve moet
opwerpen; het ingestelde hoger beroep kan voorts geen devolutieve werking hebben2.
(Art. 643, Ger.W.)

3º Behoudens het  geval  van verzet  tegen de stilzwijgende verlenging, worden de op 1
januari  1993  lopende  verzekeringsovereenkomsten  die  vanaf  die  datum  onder  de
annaliteitsregel vallen, beëindigd één jaar na hun eerste inwerkingtreding volgend op 1

1 Zie de gedeeltelijk andersluidende concl. O.M.
2 Ibid.
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januari 1993; ze worden echter stilzwijgend voor één jaar verlengd3. (Artt. 30 en 148, Wet
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

4º  Op  de  persoon  van  de  bestuurder  van  een  voertuig  die  overleden  is  in  een
verkeersongeval  mag  een  bloedproef  worden  genomen,  indien  het  gedrag  van  de
bestuurder bij het ongeval tekenen van alcoholintoxicatie of dronkenschap vertoonde4.
(Art. 63, Wegverkeerswet)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. E.C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0014.F)
Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes:

I. FEITEN EN VOORGAANDE RECHTSPLEGING

1. Bij vonnis van 15 januari 1997 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant
onder andere de regresvordering gegrond die eiseres tegen de erfgenamen van wijlen A.D.
had  ingesteld  en  veroordeelt  het  de  verweerders  hoofdelijk  tot  betaling  van  een
provisionele  schadevergoeding van 1.744.412 BEF.  Eiseres,  in  haar  hoedanigheid van
W.A.M.-verzekeraar  van  A.D.  en  van  verzekeraar  voor  materiële  schade  aan  zijn
voertuig, voert aan dat hij schuldig is omdat hij door een zware fout het ongeval heeft
veroorzaakt waarin hij de dood vond en waarbij de bestuurder van het andere voertuig en
zijn passagier gekwetst raakten.

Op het hoger beroep van de verweersters die opkomen tegen die veroordeling en tegen
de beslissing waarbij hun tegenvordering werd afgewezen, wierp het hof van beroep, bij
het bestreden arrest, ambtshalve het middel op dat de eerste rechter onbevoegd was. Het
was van oordeel dat het hoger beroep geen devolutieve werking kon hebben en verwees
de zaak bijgevolg naar de rechter die bevoegd was om in hoger beroep uitspraak te doen,
namelijk de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houdend in hoger beroep.

Zo was, aldus het hof van beroep, de rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd om
kennis te nemen van de oorspronkelijke vordering van eiseres. Sinds 1 januari 1995, d.i.
de datum van inwerkingtreding van art. 601bis Ger.W., dat ingevoegd is bij W. 11 juli
1994, had die vordering immers ingesteld moeten worden bij de politierechtbank die bij
uitsluiting bevoegd is  om kennis  te nemen van de geschillen over de vergoeding van
schade  door  een  verkeersongeval,  ook  wanneer  het  geschil  betrekking  heeft  op  een
regresvordering van een verzekeraar tegen zijn verzekerde.

Naderhand, bij vonnis van 13 september 2000 (de tweede bestreden beslissing) besliste
de rechtbank van eerste aanleg dat de regresvordering van eiseres vervallen was en dus
o.m. dat de hoofdvordering ongegrond was.

II. MIDDEL

Eerste middel

2. Het eerste middel is gericht tegen het voornoemde arrest van het hof van beroep en
voert  in  hoofdzaak  de  schending  aan  van  art.  1068,  eerste  lid,  Ger.W.  Het  door  de
verweersters  ingestelde  hoger  beroep  zou  immers  enkel  betrekking  hebben  op  de
grondslag van de vorderingen en niet op de impliciete beslissing van de eerste rechter die
zich onbevoegd verklaarde om van die vorderingen kennis te nemen. Bijgevolg zou die

3 Ibid.
4 Ibid.
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kwestie niet bij het hof van beroep aanhangig zijn gemaakt zodat het niet kon beslissen dat
de eerste rechter zich ten onrechte onbevoegd had verklaard en het evenmin de zaak kon
verwijzen naar de rechter die bevoegd was om in hoger beroep uitspraak te doen.

BEOORDELING 

3. Het Hof van Cassatie moet dus uitmaken of de appèlrechter naar wie de partijen een
vonnis verwijzen dat in eerste aanleg door een niet-bevoegd rechtscollege is gewezen,
ambtshalve de onbevoegdheid van dat rechtscollege kan opwerpen en de zaak naar de
bevoegde appèlrechter kan verwijzen.

Om daarop te  antwoorden moeten we achtereenvolgens twee kwesties onderzoeken:
enerzijds,  de  miskenning  door  de  rechter  van  de  devolutieve  werking  van  het  hoger
beroep, en, anderzijds, de bevoegdheid van de appèlgerechten.

4. M.b.t. de devolutieve werking van het hoger beroep komt het immers eerst erop aan
te weten of de appèlrechter het beginsel van de devolutieve werking van het hoger beroep
miskent wanneer hij kennisneemt van een geschil dat de partijen hem niet expliciet ter
beoordeling hebben voorgelegd.

Ter herinnering: van de gevolgen die de rechtsleer doorgaans aan het hoger beroep
verbindt,  zijn  er  twee  die  voor  ons  van  belang  zijn:  de  betrekkelijke  werking  en  de
devolutieve werking.

5.  De  betrekkelijke  werking  van  het  hoger  beroep ligt  in  het  verlengde  van  het
beschikkingsbeginsel dat de burgerlijke rechtspleging in haar geheel beheerst. Het wordt
samengevat in de Latijnse spreuk «tantum devolutum quantum appelatum».

Volgens die spreuk mag de appèlrechter enkel kennisnemen van de gegevens die de
partijen uitdrukkelijk bij hem aanhangig hebben gemaakt, ofwel in het verzoekschrift in
hoofdberoep, ofwel bij wege van incidenteel beroep.

Of, anders gezegd, “l’appelant fixe lui-même les limites dans lesquelles la juridiction du
second degré aura à exercer sa compétence: il peut n’interjeter appel que de certains chefs
du jugement de première instance; il peut, en cas de pluralité de parties, ne mettre à la
cause devant le second juge que certaines d’entre elles”5.

In samenhang met die argumentering wordt de nadruk gelegd op het wezenlijk karakter
van het incidenteel hoger beroep, op grond waarvan de gedaagde partij het aan de rechter
voorgelegde debat kan uitbreiden6.

Het Hof van Cassatie heeft die zienswijze trouwens bevestigd. Het was namelijk van
oordeel dat het altijd aan de partijen staat door het hoofdberoep en het incidenteel beroep
de perken te bepalen waarbinnen de appèlrechter uitspraak moet doen over de betwistin-
gen die bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt7.

6. De devolutieve werking, anderdeels, betreft een ander gevolg van het hoger beroep.
Het heeft niet enkel tot gevolg dat de geadieerde rechter de problematiek die de partijen
hem hebben voorgelegd, moet onderzoeken, maar het hoger beroep is niet beperkt tot het-
geen de eerste rechter heeft beslecht. De appèlrechter moet de vraag opnieuw onderzoe-
ken, binnen de door de partijen bepaalde perken. In het kader van dat onderzoek moet hij

5 J. VAN COMPERNOLLE, «Examen de jurisprudence – Droit judiciaire privé: Les voies de recours (1971-
1985)», R.C.J.B., 1987, p. 163, nr. 38; C. CAMBIER, Précis de droit judiciaire, dl. II, La compétence,
Brussel,  Larcier,  1981,  p.  671;  E.  GUTT en  A.-M.  STRANART,  «Examen  de  jurisprudence  –  Droit
judiciaire privé», R.C.J.B., 1974, p. 611, nr. 110.
6 J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p. 163, nr. 38; C. CAMBIER, op. cit., p. 672.
7 Cass., 24 nov. 1972, A.C., 1973, 298.
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evenwel alle nodige stappen ondernemen. Het is dus best mogelijk dat hij zaken moet be-
slechten die de partijen hem niet uitdrukkelijk hebben voorgelegd maar die noodzakelijk
zijn voor de oplossing van het probleem8.

7. De vraag rijst dan wel hoe die twee gevolgen van het hoger beroep zich tot elkaar
verhouden. Op het eerste  gezicht lijken het immers twee tegengestelde begrippen: het
eerste verbiedt de rechter andere vragen te onderzoeken dan die welke de partijen hem
hebben  voorgelegd;  uit  het  tweede  vloeit  voort  dat  de  rechter  bij  wie  een  probleem
aanhangig is gemaakt, dat probleem opnieuw moet onderzoeken en in het kader daarvan
nieuwe gegevens op de voorgrond kan plaatsen.

Die  tegenstelling  is  in  werkelijkheid  slechts  schijn.  De  devolutieve  werking  geldt 
immers enkel binnen het kader van een welbepaalde vraag of problematiek.

De betrekkelijke werking van het hoger beroep gaat noodzakelijkerwijs de devolutieve
werking vooraf. Het is precies omdat een zaak bij de appèlrechter aanhangig is gemaakt,
en louter binnen de perken van die aanhangigmaking, dat de devolutieve werking geldt9.

De beide begrippen verhouden zich op harmonieuze wijze met elkaar: de devolutieve
werking wijkt niet voor de betrekkelijke werking van het hoger beroep.

8. Inzake de betrekkelijke werking van het hoger beroep kan er nog een andere vraag
rijzen. In bepaalde gevallen kan men immers te maken hebben met een beslissing van een
eerste rechter die toepassing maakt van regels van materieel recht (in tegenstelling tot
regels van procesrecht) die van openbare orde zijn.

Die rechter kan soms die regels verkeerd toepassen. Dan kan voor de appèlrechter de
verleiding groot zijn om de door zijn ambtsgenoot begane fout te herstellen.

Wanneer zo’n verleiding opduikt,  moet de rechter de betrekkelijke werking van het
hoger beroep voor ogen houden. Ten gevolge van die werking wordt het debat in hoger
beroep immers beperkt tot de punten die de partijen uitdrukkelijk hebben aangevoerd.

Indien die partijen dus, noch door het hoofdberoep, noch door het incidenteel beroep,
gewezen hebben op het  feit  dat  het  vonnis  in eerste  aanleg onregelmatig was wat  de
toepassing van die regel van openbare orde betreft, dan kan de appèlrechter in geen geval
de beslissing wijzigen en zijn zienswijze, ook al was zij juist, in de plaats van die van de
eerste rechter stellen.

9. Het Hof van Cassatie heeft die strikte toepassing van het beginsel van de betrekkelij-
ke werking bevestigd in een arrest van 9 april 198410.

In  die  zaak  diende  de  eerste  rechter  uitspraak  te  doen  over  een  kwestie  m.b.t.  de
toepassing van de wettelijke regeling inzake arbeidsongevallen.

Die regeling biedt het slachtoffer van een arbeidsongeval enkel de mogelijkheid van
een rechtsmiddel tegen de verzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen. Hij kan op
grond van die  wetgeving de  aansprakelijkheid van de  werkgever  evenwel  niet  in  het
gedrang brengen.

In die zaak had de eerste rechter de werkgever toch in solidum met de verzekeraar
veroordeeld.

8 J. VAN COMPERNOLLE,, op. cit., p. 165, nr. 40.
9 Zie J. VAN COMPERNOLLE,,  op. cit., p. 163, nr. 38; E. GUTT en A.-M. STRANART,  op. cit., p. 611, nr.
110; A. KOHL, «Appel en matière civile et commerciale», R.P.D.B., Compl., dl. VI, nr. 1016; G. DE

LEVAL en M.-F. DE POVER, «Les effets de l’appel en droit judiciaire privé», Act. dr., 1991, p. 645, nr.
29.
10 Cass., 9 april 1984, nr. 457.
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De appèlrechter had evenwel geweigerd dat vonnis te wijzigen omdat hij oordeelde dat
het hoger beroep niet tegen dat punt van de beslissing was ingesteld.

Door de voorziening tegen die beslissing te verwerpen, bevestigt het Hof van Cassatie
het  overwicht  van de betrekkelijke werking op de devolutieve werking,  ook al  zijn er
bepalingen van openbare orde in het geding.

10. Mijns inziens kunnen die argumenten op soortgelijke wijze worden toegepast in de
onderhavige zaak.

Hier  heeft  de  appèlrechter  ambtshalve  de  onbevoegdheid  van  de  eerste  rechter
opgeworpen en bijgevolg de zaak verwezen naar de appèlrechter die hij bevoegd achtte.

In zoverre die ambtshalve door de rechter aangevoerde grief betrekking heeft op een
geschilpunt van de bestreden beslissing dat de partijen niet nodig achtten aan te voeren,
kunnen we zoals het middel van oordeel zijn dat de betrekkelijke werking van het hoger
beroep is miskend en dat zulks cassatie rechtvaardigt.

11. Het lijkt me evenwel aangewezen om na te gaan waarom de appèlrechter het nodig
achtte de onbevoegdheid van de eerste rechter op te werpen.

De vraag rijst of het aldus begrepen en beoordeelde middel niet voorbij gaat aan een
regel die het onderzoek van de bevoegdheid van de eerste rechter door de appèlrechter zou
verantwoorden zonder dat hem kan worden verweten dat hij beslist zonder gevat te zijn.

12. Die grondslag ligt in de bevoegdheid van de appèlgerechten.

We moeten in twee stappen werken en eerst bekijken aan welke regels die bevoegdheid
onderworpen is en vervolgens nagaan of die regels van openbare orde zijn waardoor ze,
ambtshalve, door de rechter kunnen worden onderzocht.

13.  De kwestie  van de  bevoegdheid  ratione  personae van de  appèlrechter  wordt  in
verscheidene bepalingen van het Ger.W. geregeld.  Het appèlgerecht in de onderhavige
zaak is het hof van beroep, wiens bevoegdheden in art. 602 Ger.W. zijn omschreven.

Die tekst luidt als volgt: “het hof van beroep neemt kennis van het hoger beroep: 1°
tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de rechtbank van eerste aanleg en door
de rechtbanken van koophandel; 2° tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel (….)”.

Uit  de  bewoordingen  zou  men  kunnen  opmaken  dat  de  bevoegdheid  van  een
appèlgerecht in essentie bepaald wordt door twee criteria: het gerecht dat de beslissing in
eerste aanleg heeft gewezen, enerzijds, en het rechtsgebied, anderzijds.

Als wij het probleem van het rechtsgebied buiten beschouwing laten, zouden we dus
van oordeel kunnen zijn dat de enige controle die de appèlrechter moet doen erin bestaat
na te gaan of de voor hem gebrachte beslissing gewezen is door een gerecht van wiens
beslissingen hij, in hoger beroep, kan kennisnemen.

In die optiek maakt het weinig uit dat de eerste rechter niet bevoegd was om van de
vordering kennis te nemen. Zo legt de eerste rechter definitief vast binnen welke perken
het geschil zal worden behandeld: als hij zich bevoegd verklaart (al was het impliciet,
zoals hier, doordat hij aanvaardt het eigenlijke geschil te beslechten) en als de partijen die
beslissing over de bevoegdheid niet betwisten, bindt hij ipso facto het appèlgerecht, dat
dan het geschil moet beslechten zonder dat het zich onbevoegd kan verklaren.

14.  Die  zienswijze  is  mijns  inziens  evenwel  onvolledig.  Ik  denk  dat  wij  moeten
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aannemen  dat de bevoegdheid van de appèlrechter niet alleen wordt bepaald t.a.v.  het
gerecht dat de beslissing heeft gewezen, maar ook t.a.v. het voorwerp van het geschil.

Die  benadering  is  hoe  dan  ook  vervat  in  art.  577  Ger.W.  Die  tekst  betreft  de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg als appèlgerecht. Hij legt het beginsel
vast volgens hetwelk het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter tot de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoort,  behalve wanneer de door de
vrederechter  beslechte  betwisting  betrekking  heeft  op  een  geschil  tussen  kooplieden
betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt. Hoger beroep
tegen  een  dergelijke  beslissing  valt  onder  de  bevoegdheid  van  de  rechtbank  van
koophandel.

Voor zover het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter voor twee ver-
schillende gerechten kan worden gebracht, volstaat het criterium alleen van degene die de
beslissing heeft gewezen niet. Het Gerechtelijk Wetboek vermeldt dus dat de, in hoger be-
roep, bevoegde rechtbank bepaald moet worden volgens het voorwerp van het geschil11.

Dit houdt dus in dat die appèlrechter, bij het onderzoek van zijn eigen bevoegdheid ze-
ker het voorwerp moet beoordelen van het geschil dat in eerste aanleg is beslecht, en bij-
gevolg ook de bevoegdheid van de eerste rechter12.

15. Het Hof van Cassatie heeft die zienswijze trouwens bevestigd in een reeds oud,
maar heel expliciet, arrest. Het Hof was van oordeel dat “de volstrekte materiële bevoegd-
heid van de gerechten die bij het Gerechtelijk Wetboek zijn opgericht om kennis te nemen
van de hogere beroepen die hun worden toegewezen, in beginsel niet wordt bepaald door
de aard van het gerecht dat de beroepen beslissing heeft gewezen, maar door de zaak die
krachtens dit wetboek onder de bevoegheid valt van de rechter in eerste aanleg”13.

De zaak waarin het Hof zich diende uit te spreken kan als volgt worden samengevat. De
vrederechter  van  het  eerste  kanton  Charleroi  had,  vóór  de  inwerkingtreding  van  het
Gerechtelijk Wetboek, een vonnis gewezen waartegen eiser voor de rechtbank van eerste
aanleg hoger beroep wilde instellen.

De gedaagde  had  aangevoerd  dat  die  rechtbank  sinds  de  inwerkingtreding  van het
Gerechtelijk Wetboek niet langer bevoegd was: volgens haar moest het geschil worden
voorgelegd aan het Arbeidshof.

De arrondissementsrechtbank had die stelling aangenomen en eiser vorderde de cassatie
van het bewuste vonnis wegens schending van art. 577 Ger.W.

Zoals eerder gezegd bepaalt die tekst dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om
kennis te nemen van het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter. Daaruit leidde
eiser  af  dat  de  bevoegdheid  van  de  appèlgerechten  enkel  bepaald  kan  worden  met
verwijzing naar het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen en dat het voorwerp
van het geschil daarbij niet onderzocht mag worden.

Het Hof verwierp die redenering: het aanvaardde dat het voorwerp van het geschil in
aanmerking  werd  genomen  zodat  de  arrondissementsrechtbank  de  zaak  naar  de

11 Uitdrukkelijk in die zin, C. CAMBIER, op. cit., p. 709.
12 In het geval van hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter, is de beoordeling door de
rechtbank van koophandel of door de rechtbank van eerste aanleg over het geschil slechts van invloed
op hun respectieve bevoegdheid en niet op die van de vrederechter. De vrederechter is immers be-
voegd om zonder onderscheid kennis te nemen van zowel geschillen inzake koophandel als van bur-
gerlijke geschillen. In andere gevallen, kunnen het onderzoek van het voorwerp van het geschil en de
vaststelling van de onbevoegdheid van de appèlrechter evenwel tot de beslissing leiden dat de eerste
rechter onbevoegd was en, ten onrechte, de eigenlijke zaak heeft behandeld.
13 Cass., 3 feb. 1972, A.C., 1972, 526.
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arbeidsgerechten heeft verwezen.

16. Die zienswijze van het Hof van Cassatie leidde niet tot uitgebreide commentaar in
de  rechtsleer.  We  kunnen  hoogstens  een  auteur  vermelden  die  ze  onderschrijft:  Cyr
Cambier, die in zijn werk over de bevoegdheid immers de volgende mening verkondigde:

“La qualité de l’auteur de l’acte attaqué régit partiellement le choix du juge d’appel: les
jugements du tribunal de première instance et  du tribunal de commerce,  ainsi  que les
ordonnances des présidents de ces juridictions sont attaquables devant la cour d’appel;
(…).

Mais  ce  critère  n’opère  point  seul.  La  qualification  de  la  demande  tranchée  par  le
premier juge contribue au choix à faire du juge d’appel. Il aura à décliner sa compétence si
l’affaire aurait dû être soumise à une juridiction dont les décisions ne sont point appelables
devant lui”14.

17.  Staande  houden  dat  de  bevoegdheid  van  de  appèlrechter  afhankelijk  is  van  de
omschrijving van het geschil en impliciet een onderzoek van de bevoegdheid van de eerste
rechter veronderstelt, is mogelijks een verklaring voor het feit dat, in de onderhavige zaak,
het  Hof van Beroep te  Luik de  bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste  Aanleg te
Dinant heeft onderzocht.

18.  Om de  voorgestelde  redenering  coherent  te  maken  moet  daarenboven bewezen
worden dat de appèlrechter ambtshalve zijn onbevoegdheid kan opwerpen.

19. In dat verband moet worden verwezen naar een arrest van het Hof van 5 november
1975, waarbij het de voorziening had aangenomen die de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel in de volgende zaak had ingesteld.

De Arbeidsrechtbank te Namen had op 25 juni 1974 een vonnis gewezen. Een van de
partijen die de gewezen beslissing niet zint, stelt hoger beroep in voor het Arbeidshof te
Brussel.

Volgens de regels van de territoriale bevoegdheid zou evenwel het Arbeidshof te Luik
de bevoegde appèlrechter zijn geweest.

Geen  van  de  partijen  in  het  geding  voert  de  onbevoegdheid  ratione  loci  van  het
geadieerde  gerecht  aan.  Zelf  werpt  het  zijn  onbevoegdheid  niet  ambtshalve  op.  Het
Arbeidshof te Brussel wijst dus een arrest en de partijen laten het daarbij

Dat is echter buiten de tussenkomst gerekend van de proc.-gen. bij het Hof van Beroep
te Brussel die de onbevoegdheid van het appèlgerecht opwerpt en cassatieberoep instelt
om de beslissing te doen vernietigen wegens schending van de regels inzake territoriale
bevoegdheid.

Het Hof sprak de vernietiging uit, op grond dat het Arbeidshof te Brussel geen rekening
heeft gehouden met bepalingen inzake rechterlijke organisatie waarvan de schending de
openbare orde in gevaar brengt en een toestand doet ontstaan die verholpen moet wor-
den15.

20. In de noot die de betreurde professor Fettweis in Journal des Tribunaux aan het
arrest van het Hof besteedt, lezen we het volgende:

“De toute évidence, la cour du travail de Bruxelles était incompétente ratione loci. La
seule lecture des articles 104 (ancien) de la Constitution, de l’article 5 de l’annexe au
Code judiciaire, des articles 10, 607 et 622 du Code lui-même, relève que le recours devait

14 C. CAMBIER, op. cit., p. 709; in dezelfde zin, A. KOHL, io. Cit., nr. 192.
15 Cass., 5 nov. 1975, A.C., 1976, 307.
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être porté devant la cour du travail de Liège.

Pour régler l’incident et  permettre à la procédure de reprendre son cours normal, il
suffisait  d’appliquer l’article 643 du Code Van Reepinghen:  «Dans les cas où le juge
d’appel peut être saisi d’un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie
la cause, s’il a lieu, devant le juge compétent». L’objet principal de cette disposition est
d’assurer le règlement des incidents ayant trait à la compétence de la juridiction d’appel.
La cour du travail de Bruxelles constatant son incompétence territoriale devait ordonner le
renvoi de l’affaire à la cour du travail de Liège. La cause devait être inscrite d’office et
sans frais au rôle de cette dernière (art. 660 à 662).

Ce déclinatoire fondé sur l’incompétence ratione loci de la juridiction d’appel pouvait
et devait être soulevé d’office car il intéressait l’ordre public. En effet, l’arrêt annoté le
souligne à juste titre,  les dispositions légales qui  fixent le  ressort  territorial  des cours
d’appel  et  du  travail  sont  liées  à  l’organisation  judiciaire  et  ne  peuvent  souffrir  de
dérogations, même de l’accord unanime des parties”16.

21. De rechtsleer onderschrijft die zienswijze17. Aangezien de appèlrechter ambtshalve
de excepties van territoriale bevoegdheid moet opwerpen met inachtneming van het feit
dat die regels inzake rechterlijke organisatie van openbare orde zijn, moet hij,  volgens
mij, om dezelfde redenen, de regels inzake volstrekte bevoegdheid ook op die manier toe-
passen.

Ik zie immers niet in waarom de regels van rechterlijke organisatie inzake territoriale
bevoegdheid, die van openbare orde zijn, om proceseconomische redenen op grond van
voornoemd art. 643 Ger.W. een eerste oplossing zouden moeten krijgen, terwijl de andere
regels  van rechterlijke  organisatie,  die  evenzeer  van openbare  orde  zijn  aangezien  ze
behoren tot de algemene regeling van de bevoegdheid van de verschillende gerechten, niet
op een voorzienbare toepassing zouden kunnen bogen. Het Van Reephingen-wetboek wou
weliswaar flexibel zijn, maar tevens een zekere en snelle rechtsgang zonder buitensporig
formalisme waarborgen, wat tot een beperking van het desbetreffende beschikkingsrecht
van de partijen leidde. Waartoe dient het gespecialiseerde gerechten op te richten als hun
bevoegdheden niet  worden verzekerd door  een adequaat  mechanisme?  De wil  van de
wetgever is duidelijk: de wettelijke rechter is degene die in de wet inzake de rechterlijke
organisatie wordt aangegeven en, behoudens uitzondering, kunnen de partijen niet over
die  organisatie  beschikken.  Als  de  wetgever  het  nodig  acht  de  verdeling  van  de
bevoegdheden te wijzigen, dan is het niet om de oude te behouden, tenzij om eventuele
overgangsmaatregelen te nemen.

BESLUIT

22. Wat kunnen we voor de zaak die ons bezighoudt uit het bovenstaande afleiden? A
prioiri denk ik dat we van oordeel kunnen zijn dat de appèlrechter moet nagaan of hij
bevoegd is om kennis te nemen van het geschil dat hem in hoger beroep is voorgelegd.

Bij dat onderzoek zal de appèlrechter het voorwerp van het geschil moeten analyseren.

Dit  impliceert  noodzakelijkerwijs  dat  de  appèlrechter,  op  incidentele  wijze,  de
bevoegdheid van de eerste rechter onderzoekt. En dat is al bij al logisch: de appèlrechter
kan  slechts  rechtsgeldig  geadieerd  worden  indien  de  eerste  rechter  bevoegd  was  om
uitspraak te doen. 

Het  onderzoek van de bevoegdheid van de eerste rechter  is  incidenteel.  De rechter

16 A. FETTWEIS, «Incompétence territoriale de la juridiction d’appel – Ordre public – Action publique
civile», Noot onder cass., 5 nov. 1975, J.T., 1976, p. 133.
17 C. CAMBIER, op. cit., p. 709 en de daar vermelde verwijzingen.
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werpt immers geen grieven op tegen de eerste beslissing. Als hij dat toch zou doen, zou
hij de draagwijdte van de werking van het hoger beroep miskennen.

Hij past art. 643 Ger.W. toe, m.a.w. hij doet uitspraak over zijn eigen bevoegdheid en
verwijst de zaak naar de bevoegde appèlrechter18.

Dat is mijns inziens hetgeen gebeurd is in de onderhavige zaak en het eerste middel lijkt
me niet gegrond. Ik wijs terloops erop dat de rechtspraak van de hoven van beroep in die
zin is vastgelegd19 20.

Derde middel

23. Het derde cassatiemiddel is bijkomend gericht tegen het vonnis van 13 september
2000 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant en komt op tegen de schending van
de artt. 44bis, § 1, Sv. en 63, § 1, Wegverkeerswet.

Dat  middel  verwijt  het  bestreden  vonnis  dat  het  het  bewijs  uit  de  bloedproef  post
mortem op de persoon van de verzekerde van eiseres afwijst omdat het op onregelmatige
wijze zou zijn verkregen.

Het bestreden vonnis is immers van oordeel “dat (eiseres) zich ertegen verzet dat de
(verweersters) vergoed zouden worden in het kader van de polis materiële schade die hun
rechtsvoorganger  had  gesloten.  Laatstgenoemde  verkeerde  immers  in  staat  van
dronkenschap  en had  een  zware  fout  begaan.  Voorts  bleek  uit  een  bloedafname post
mortem dat  het  alcoholgehalte  in  zijn  bloed  2,16  gram/liter  bedroeg;  dat  bewijs  kan
evenwel  niet  worden  aangenomen  aangezien  het  onregelmatig  is  verkregen,  aldus  de
(verweersters); overeenkomstig  art. 44bis, eerste lid, Sv. kan de procureur des Konings,
indien de dader van de misdaad of van het wanbedrijf op heterdaad wordt betrapt, een
geneesheer gelasten de medische vaststellingen te doen omtrent de staat van dronkenschap
en de geneesheer opvorderen om een bloedmonster te nemen; die bepaling is echter niet
van toepassing in geval van overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer (art.44bis,  tweede lid,  Sv.);  dat op grond van  art.  63 Wegverkeerswet een
bloedproef uitgevoerd kan worden in verschillende omstandigheden die zich in die zaak
niet hebben voorgedaan aangezien, enerzijds, geen ademtest is afgenomen, en, anderzijds,
A. D. bij het ongeval is overleden, zodat hij geen duidelijke tekenen van dronkenschap of
alcoholintoxicatie kon vertonen; dat het bezwaar van (eiseres) gegrond is op de analyse
van de bloedafname post mortem die door het O.M. is gevorderd en dus niet kan worden
aangenomen dat de omstandigheid dat het door wijlen A.D. bestuurde voertuig, vlak voor
het ongeval, toen dit het door de heer M. bestuurde voertuig kruiste, uitgeweken is naar de
rijstrook bestemd voor de tegenliggers en dan op het nippertje weer naar rechts invoegde,
zoals die getuige aanvoert, niet ten genoege van recht bewijst dat A. D. dronken was of in
staat van alcoholintoxicatie verkeerde; dat genoemd uitwijken naar links het gevolg kon

18 W. 3 aug. 1992 preciseert dat de zaak wordt verwezen naar de bevoegde recher in hoger beroep.
Zonder die precisering bestond er een tegenstrijdigheiid tussen de geest van de teksten (verwijzing
van rechter naar rechter) en de bewoordingen ervan (die een verwijzing naar de bevoegde eerste rech-
ter  mogelijk  maakten).  Zie  J.LAENENS en  K.  BROECKX,  “Het  gerechtelijk  recht  in  een
stroomversnelling”, R.W., 1992-93, p. 910.
19 Luik, 5 dec. 1978, J.L., 1979, p. 217: een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 5 dec. 1978,
waar de bevoegdheid van het hof van beroep, na een wetswijziging die de arbeidsgerechten bevoegd
maakte voor een welbepaald soort geschillen, door de partijen wordt betwist. Het verwijst de zaak dus
naar het Arbeidshof, de bevoegde appèlrechter.
20 Luik, 25 nov. 1997, R.G.D.C., 1999, p. 185: naar aanleiding van een huurprobleem beseft het hof
waarbij hoger beroep tegen een vonnis van de beslagrechter aanhangig is gemaakt, dat het geschil on-
der de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel viel. Voor zover het de bevoegde appèlrechter
is om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beslissing van de rechtbank van koophandel
doet het uitspraak over de grond zelf (het verwijst de zaak in zekere zin naar zichzelf).
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zijn van verslapte aandacht of van een stuurfout; dat deskundige C. voorts van oordeel is
dat  wijlen  A.D.  de  controle  over  zijn  voertuig  is  verloren  ten  gevolge  van  verslapte
aandacht of van een stuurfout; dat de gegevens van het dossier niet ten genoege van recht
bewijzen  dat  die  verslapte  aandacht  of  die  stuurfout  het  gevolg  is  van  een  staat  van
dronkenschap of alcoholintoxicatie bij wijlen A. D.”.

BEOORDELING

24. De vraag die het derde middel, in rechte, opwerpt,  betreft de bloedafname post
mortem die het O.M. inzake wegverkeer beveelt.

Het bestreden vonnis is evenwel van oordeel dat de gegevens van het dossier niet ten
genoege van recht bewijzen dat de verslapte aandacht of de stuurfout te wijten zou zijn
aan een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie.

Op grond van die vaststellingen kon het bestreden vonnis wettig de door het  O.M.
gevorderde  bloedpost  mortem  verwerpen  en  eiseres  veroordelen  tot  betaling  van  de
materiële schade.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

Tweede middel

25. Het tweede cassatiemiddel is eveneens in bijkomende orde gericht tegen het vonnis
van 13 september 2000 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.

Het voert de schending aan van de artt. 30, § 1, eerste lid, 79, eerste lid en 2, 88, 148,
§§ 1, 2 et 4, 149 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 1, 2, 3
K.B. 25 augustus 1992 en 149 van de Grondwet.

Het  vierde  onderdeel  verwijt  het  vonnis  te  hebben  geoordeeld  dat  eiseres
tekortgeschoten  is  in  haar  verplichting  om  de  verweersters  te  melden  dat  zij  een
rechtsmiddel zou instellen en te hebben beslist dat haar regresvordering vervallen is.

BEOORDELING

26. De overwegingen van het vonnis die hierboven bij het onderzoek van het derde
middel zijn vermeld en die niet door het tweede middel worden bekritiseerd, volstaan op
zich om de beslissing te verantwoorden waartegen laatstgenoemd middel is gericht.

Bijgevolg is het tweede middel, zoals de verweersters erop wijzen, niet-ontvankelijk
wegens gebrek aan belang voor de cassatie.

BESLUIT

27. Verwerping

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0014.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik

van 2 november 1998 en tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Dinant dat op 13 september 2000 in hoger beroep is gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, eerste lid, 20, 21, 24, 26, 643, 1050, 1055 en 1068 van het Gerechte-

lijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt eerst dat "(eiseres) in het kader van het huidige geschil een regres-

vordering heeft ingesteld tegen de rechtsopvolgers van haar verzekerde, A.D., die betrok-
ken was en omgekomen is in een verkeersongeval van 26 maart 1994; dat zij immers erop
wijst dat genoemd ongeval te wijten is aan de zware fout of aan de dronkenschap van A.D.
en vordert dat diens erfgenamen de bedragen terugbetalen die zij ten voordele van de ge-
troffenen heeft uitgekeerd; dat (eiseres) haar vordering heeft ingesteld voor de Rechtbank
van Eerste Aanleg te (Dinant) bij wege van een op 2 maart 1995 betekende dagvaarding".

Het arrest beslist vervolgens dat "de rechtbank van eerste aanleg zich onbevoegd had
moeten verklaren om uitspraak te doen over de vordering van (eiseres)" en verwijst de
zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant zitting houdend in hoger beroep.

Die beslissing steunt op de volgende gronden: "ingevolge artikel 601bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 36 van de wet van 11 juli 1994, dat op 1 januari
1995 in werking is getreden, neemt de politierechtbank kennis, ongeacht het bedrag, van
alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien
het zich voorgedaan heeft op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek; met an-
dere woorden, uit artikel 36 van de wet van 11 juli 1994, dat in het Gerechtelijk Wetboek
is ingevoegd onder artikel 601bis, alsook uit de parlementaire voorbereiding van die wet,
volgt dat de wetgever de politierechtbank bevoegd wilde maken voor iedere vordering die
verband houdt met het herstel van schade uit een verkeersongeval en met name, zoals hier
het geval is, voor de regresvordering die tegen een verzekerde wordt ingesteld door zijn
verzekeraar die het slachtoffer van een dergelijk ongeval heeft vergoed; in die omstandig-
heden moest de oorspronkelijke vordering die op 2 maart 1995 op verzoek van (eiseres) is
betekend, dus na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek, verplicht voorgelegd worden aan de politierechter, die sinds 1 januari 1995 en
met uitsluiting van ieder ander gerecht, als enige bevoegd is om uitspraak te doen over ge-
schillen m.b.t. de vergoeding van schade ten gevolge van een verkeersongeval, ook wan-
neer het geschil een regresvordering van een verzekeraar tegen zijn verzekerde betreft; de
volstrekte bevoegdheid is van openbare orde, zodat het hof (van beroep) het middel inzake
de onbevoegdheid van de eerste rechter ambtshalve moet opwerpen; (...) ingeval de recht-
bank zich, ten onrechte, niet onbevoegd heeft verklaard, kan het door (de verweersters) in-
gestelde hoger beroep geen devolutieve werking hebben en moet het hof (van beroep) de
zaak verwijzen naar de bevoegde appèlrechter ".

Grieven
Ingevolge artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is "het vonnis een eind-

vonnis in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is,
behoudens de rechtsmiddelen bij  de wet  bepaald";  luidens artikel  20 van dat  wetboek
"(kunnen)  middelen van nietigheid (...)  niet  worden aangewend tegen vonnissen;  deze
kunnen alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald" en vermeld
in artikel 21 van dat wetboek; een beslissing van de eerste rechter is een eindbeslissing en
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heeft beslissende kracht zolang zij niet is tegengesproken door de rechter bij wie het bij de
wet bepaalde rechtsmiddel aanhangig is gemaakt (Gerechtelijk Wetboek, artikelen 19, 20
en 21; zie ook artikelen 24 en 26); ook al is zij strijdig met bepalingen van openbare orde,
een, zelfs impliciete, beslissing van de eerste rechter over zijn bevoegdheid blijft bestaan
zolang er geen dergelijk rechtsmiddel tegen is ingesteld; het hoger beroep tegen de beslis-
sing van de eerste rechter inzake de grondslag van die vorderingen strekt zich niet uit tot
de beslissing van de eerste rechter over zijn bevoegdheid (artikelen 1050 en 1055 Gerech-
telijk Wetboek); luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt ho-
ger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen weliswaar het
geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep, maar het staat altijd aan de partijen
door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de ap-
pèlrechter uitspraak moet doen over de betwistingen die bij de eerste rechter aanhangig
zijn gemaakt; de appèlrechter mag overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek de onbevoegdheid van de eerste rechter om van het geschil kennis te
nemen niet ambtshalve opwerpen en bijgevolg mag hij evenmin, met toepassing van arti-
kel 643 van het Gerechtelijk Wetboek de zaak naar de bevoegde appèlrechter verwijzen
wanneer de eerste rechter zich, zelfs impliciet, onbevoegd heeft verklaard en wanneer de
partijen geen hoger beroep hebben ingesteld tegen die beslissing over de bevoegdheid (ar-
tikel 1055 Gerechtelijk Wetboek); in casu heeft de eerste rechter, bij vonnis van 15 janua-
ri 1997, de vordering van eiseres tot terugbetaling van de vergoedingen die betaald zijn
aan het slachtoffer van het door zijn verzekerde veroorzaakte verkeersongeval, ontvanke-
lijk en gegrond verklaard en de tegenvordering van de verweersters ontvankelijk maar
niet-gegrond; aldus heeft de eerste rechter zich impliciet bevoegd verklaard om uitspraak
te doen over de hoofd- en tegenvordering; de verweersters hebben hoger beroep ingesteld;
in hun verzoekschrift in hoger beroep hebben zij gevraagd dat de beslissing van de eerste
rechter, in zoverre hij uitspraak heeft gedaan over de grondslag van de vorderingen, zou
worden gewijzigd "en dat de aanspraken van (eiseres) afgewezen zouden worden en de te-
genvordering van de verweersters toegewezen zou worden"; de beslissing van de eerste
rechter dat hij bevoegd was om kennis te nemen van de hoofdvordering van eiseres is dus
niet naar het hof van beroep verwezen; het arrest beslist dat de eerste rechter niet bevoegd
was om van die vordering kennis te nemen en dat hij zich ten onrechte niet onbevoegd
heeft verklaard; het verwijst de zaak naar de bevoegde appèlrechter; aldus schendt het ar-
rest de regel dat middelen van nietigheid niet kunnen worden aangewend tegen vonnissen
(schending van de artikelen 20 en 21 van het Gerechtelijk Wetboek), miskent het de be-
slissende kracht van de beslissing van de eerste rechter inzake zijn bevoegdheid, waarte-
gen geen hoger beroep was ingesteld (schending van de artikelen 19, 20 en 21 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 24 en 26 van dat
wetboek), miskent het de beperkte werking van het hoger beroep van de verweersters
(schending van de artikelen 1050, 1055 en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)
en verwijst het onwettig de zaak naar de bevoegde appèlrechter (schending van artikel
643 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 30, §1, eerste lid, 79, eerste en tweede lid, 88, 148, §§1, 2 en 4, en 149

van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit 25 augustus 1992 houdende vaststel-

ling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst vast "dat (eiseres) bij dagvaarding van 2 maart 1995
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een regresvordering instelt ten aanzien van de rechtsopvolgers van haar verzekerde, A. D.,
die op 26 maart 1994 betrokken was in een verkeersongeval waarin hij de dood vond; dat
(eiseres) oordeelt dat het litigieuze ongeval te wijten is aan een zware fout of aan de staat
van dronkenschap van haar verzekerde A. D.; dat zij de terugbetaling vordert van de be-
dragen die zij aan de slachtoffers en aan hun ziekenfonds heeft betaald, zijnde 12.701.069
BEF provisioneel".

Het bestreden vonnis verklaart vervolgens die vordering van eiseres niet-gegrond en be-
veelt de opheffing van het bewarend beslag op onroerend goed dat op verzoek van eiseres
bij deurwaardersexploot van 3 april 1997 is gelegd.

Die beslissing steunt op de volgende gronden: "de (verweersters) zijn van oordeel dat,
bij het ongeval van 26 maart 1994, alle bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst  van  toepassing  waren  op  de  verzekeringsovereenkomst
van wijlen A. D., aangezien die overeenkomst op 23 november 1992 opnieuw in werking
is getreden voor de duur van één jaar en op 23 november 1993 vernieuwd is; (eiseres)
diende zich bijgevolg te schikken naar artikel 88, tweede lid, van de wet; (eiseres) voert
aan dat de overeenkomst weliswaar op 23 november 1992 opnieuw in werking is getre-
den, maar dat zij naderhand en zulks tot 26 maart 1994 niet vernieuwd, gewijzigd of ver-
lengd is zodat de nieuwe wet er niet op van toepassing is; artikel 149 van de voornoemde
wet bepaalt dat de Koning voor elk artikel van de wet de dag bepaalt waarop het in wer-
king treedt; ingevolge artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 houdende
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat is bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad van 11 september 1992, is artikel 30 van de wet - luidens hetwelk de duur van de
overeenkomst niet langer mag zijn dan één jaar - op 1 januari 1993 in werking getreden;
die bepaling is toegepast op de door A. D. gesloten lopende overeenkomst vanaf de inwer-
kingtreding van dat artikel, namelijk op 1 januari 1993 (artikel 148, §4, van de wet van 25
juni 1992); de overeenkomst is op 1 januari 1994 voor een nieuwe periode van één jaar
verlengd, aangezien geen enkele partij zich binnen de termijn en op de wijze waarin arti-
kel 30 van de wet voorziet, tegen die verlenging had verzet; artikel 88 van de wet van 25
juni 1992 is op 1 januari 1993 in werking getreden (artikel 3 van voornoemd koninklijk
besluit van 24 augustus 1992); ingevolge artikel 148, §1, van de wet is die bepaling toege-
past op de verzekeringsovereenkomst van wijlen A. D. vanaf de vernieuwing ervan op 1
januari 1994; uit de bovenstaande gegevens blijkt dat artikel 88, tweede lid, van de wet
van 25 juni 1992 van toepassing was op wijlen A. D.'s verzekeringsovereenkomst toen het
ongeval gebeurde en dat (eiseres) zich dus ernaar moest schikken; de brieven die (eiseres)
aanvoert om te verantwoorden dat zij die verplichting is nagekomen (brief van 15 septem-
ber 1994 van haar raadsman aan notaris B. die belast was met de nalatenschap D. en brief
van 29 september 1994 van haar raadsman aan de raadsman van de [verweersters]) vol-
doen niet aan de wettelijke voorschriften, aangezien ze niet aan de verzekerde maar aan
derden zijn gestuurd; (eiseres) bewijst niet en biedt niet aan te bewijzen dat die personen
gemachtigd waren de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 bedoelde ken-
nisgeving te ontvangen; het maakt voorts niets uit dat die derden, zoals (eiseres) beweert,
de inhoud van de aan hen gestuurde brieven ter kennis van de (verweersters) hebben ge-
bracht; die omstandigheid kan voor (eiseres) het verval niet ongedaan maken; voorts zijn
die brieven - in de veronderstelling dat ze aan de desbetreffende wettelijke voorschriften
voldoen - hoe dan ook laattijdig en werden ze niet verstuurd zodra (verweerster [lees: eise-
res]) op de hoogte was van de feiten die haar regresvordering rechtvaardigen; die brieven
werden immers verstuurd drie maanden na de dag (12 juni 1995) waarop (eiseres) toegeeft
dat zij de (verweersters) op de hoogte moest brengen van haar voornemen om een regres-
vordering in te stellen; de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst waarop (eiseres) zich
beroept, is eveneens laattijdig gelet op artikel 88 van voornoemde wet, aangezien zij op 22
november 1994 aan de (verweersters) ter kennis is gebracht; er moet worden geoordeeld
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dat de regresvordering van (eiseres) vervallen is; bijgevolg moet de opheffing van het
door  (eiseres)  gelegde bewarend beslag op onroerend goed bevolen worden,  en zulks
overeenkomstig artikel 1492 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals door de (verweersters)
wordt gevorderd".

Grieven

2.1. Eerste onderdeel
Artikel 30, §1, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt: "De duur van de verze-

keringsovereenkomst mag niet langer zijn dan één jaar. Behalve wanneer een van de par-
tijen ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet,
wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar"; ingevolge ar-
tikel 148, §4, is die bepaling op de lopende overeenkomsten van toepassing vanaf de in-
werkingtreding van dat artikel, dus vanaf 1 januari 1993 (artikel 2 koninklijk besluit van
24 augustus 1992); krachtens de voornoemde bepalingen eindigen niet alle op 1 januari
1993 lopende verzekeringsovereenkomst automatisch op 1 januari 1994; de duur van de
lopende overeenkomsten daarentegen wordt, vanaf de inwerkingtreding van artikel 30 op
1 januari 1993, beperkt tot één jaar vanaf de volgende verjaardag van de inwerkingtreding
van de overeenkomst en de stilzwijgende verlenging ervan gaat in één jaar na die eerste
verjaardag, behalve wanneer een van de partijen zich ten minste drie maanden voor de
vervaldag ertegen verzet; artikel 148, §1, van de wet van 25 juni 1992, luidt als volgt: "de
bepalingen van deze wet zijn op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor
de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing vanaf de dag van de wijzi-
ging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst"; volgens arti-
kel 148, §2, "(vallen) de in §1 bedoelde overeenkomsten die niet gewijzigd, vernieuwd,
verlengd of omgezet zijn, (...) onder deze wet vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste
maand volgend op die waarin de wet is bekendgemaakt", namelijk op 1 september 1994;
artikel 88 van de wet, dat in werking is getreden op 1 januari 1993 (artikel 149 wet 25 juni
1992; artikel 3 koninklijk besluit 22 augustus 1992) is dus van toepassing op alle vóór die
datum gesloten overeenkomsten vanaf de eerste keer dat ze na 1 januari 1993 stilzwijgend
zijn verlengd, behalve indien ze intussen vernieuwd, gewijzigd of omgezet zijn, waarbij
het evenwel uiterlijk op 1 september 1994 van toepassing is; in casu blijkt uit de redenen
van het bestreden vonnis dat de overeenkomst die A.D. bij eiseres is aangegaan opnieuw
in werking is getreden op 23 november 1992, dus vóór de inwerkingtreding van artikel 88
van de wet van 25 juni 1992; uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt niet dat
de overeenkomst sinds 1 januari 1993, de datum van inwerkingtreding van voornoemd ar-
tikel 88, vernieuwd, gewijzigd of omgezet zou zijn; krachtens artikel 30 van de wet van
25 juni 1992, dat van toepassing is op de sinds 1 januari 1993 lopende overeenkomsten,
werd de duur van die overeenkomst beperkt tot één jaar na 23 november 1993, dat is één
jaar nadat zij opnieuw in werking was getreden; bijgevolg was de overeenkomst op de dag
van het ongeval van 26 maart 1994, niet stilzwijgend verlengd vanaf 1 januari 1993; op
het tijdstip van het ongeval was artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 dus niet van toe-
passing op die overeenkomst; aangezien het bestreden vonnis evenwel beslist dat de re-
gresvordering van eiseres met toepassing van artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 ver-
vallen is omdat die wetsbepaling op het tijdstip van het ongeval gold voor de verzeke-
ringsovereenkomst van wijlen A. D. en omdat eiseres zich er niet naar heeft geschikt,
schendt het de wettelijke bepalingen betreffende de toepassing van artikel 88 op de over-
eenkomsten die vóór zijn inwerkingtreding zijn gesloten (schending van de artikelen 30,
§1, eerste lid, 88, 148, §1, 2 en 4, en 149 van de wet van 25 juni 1992, 1, 2 en 3 van het
koninklijk besluit van 25 augustus 1992).

2.2. Tweede onderdeel
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Artikel 79, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 luidt als volgt: "vanaf het
ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze
wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen
van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen
van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, heeft de verzekeraar het recht om,
in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Hij kan deze
laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat"; artikel 88, eerste en tweede lid, van die
wet luidt als volgt: "de verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet op de verzeke-
ringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van ver-
haal voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is. De verzekeraar is op straffe van verval van
zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verze-
kerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in
te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is"; de in arti-
kel 88, tweede lid, bedoelde kennisgeving moet de verzekeringnemer of de verzekerde de
mogelijkheid bieden zijn persoonlijk verweer voor te bereiden, omdat zijn belangen en die
van de verzekerde niet langer "samenvallen" in de zin van artikel 79, tweede lid, en omdat
de verzekeraar niet langer het recht heeft om, in de plaats van de verzekerde, de vordering
van de benadeelde te bestrijden; gelet op die doelstelling is de kennisgeving van de raads-
man van de verzekeraar aan de raadsman van de verzekerde, van het voornemen om ver-
haal in te stellen, een kennisgeving in de zin van artikel 88, tweede lid; in haar conclusie
voor het hof van beroep, die geacht wordt te zijn weergegeven in haar conclusie voor de
rechtbank van eerste aanleg, voerde eiseres in casu aan dat, naast het feit dat zij op 15 sep-
tember 1994 de notaris die belast was met de nalatenschap van haar verzekerde gemeld
had dat zij van plan was verhaal in te stellen tegen de erfgenamen van laatstgenoemde; zij
had "tevens ervoor gezorgd de eigen raadsman van de (verweersters) per brief van 29 sep-
tember 1994 mee te delen dat zij van plan was verhaal in te stellen; die brief werd door de
raadslieden van de (verweersters) beantwoord op 10 oktober 1994"; eiseres wees er ook
op dat de raadsman van de verweersters hun gevolmachtigde was; om te beslissen dat het
verhaal van eiseres is vervallen, is het bestreden vonnis van oordeel "dat de brieven waar-
op (eiseres) zich beroept om te verantwoorden dat zij die verplichting is nagekomen (...)
niet beantwoorden aan het wettelijk voorschrift aangezien ze niet aan de verzekerde maar
aan derden zijn gestuurd; (eiseres) bewijst niet en biedt niet aan te bewijzen dat die perso-
nen gemachtigd waren om de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 be-
doelde kennisgeving te ontvangen"; het bestreden vonnis ontkent niet dat de raadsman van
de verweersters de ontvangst van de brief van eiseres heeft gemeld in zijn hoedanigheid
van gevolmachtigde van de verweersters; er is geen enkele bijzondere volmacht vereist
om de ontvangst te melden van de in artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992
bedoelde kennisgeving dat de verzekeraar verhaal wil instellen; wanneer het bestreden
vonnis eist dat het bewijs wordt geleverd van een bijzondere volmacht voor de raadsman
van de verweersters, voegt het aan artikel 88, §2, een voorwaarde toe die dat artikel niet
bevat; door te verklaren dat het verhaal van eiseres vervallen is omdat er geen kennisge-
ving aan de verweersters is gebeurd, schendt het bestreden vonnis de artikelen 79, eerste
en tweede lid, en 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1996 (lees: 1992).

2.3. Derde onderdeel
Het bestreden vonnis geeft toe, zoals eiseres aanvoerde in haar conclusie, dat eiseres ui-

terlijk op 12 juni 1995 de verweersters diende te melden dat zij van plan was verhaal in te
stellen; het is van oordeel dat de brieven die de raadsman van eiseres op 15 en 29 septem-
ber 1994 heeft gestuurd aan de notaris en aan de raadsman van de verweersters, zelfs in de
veronderstelling dat ze beantwoorden aan het bepaalde in artikel 88, tweede lid, van de
wet van 25 juni 1992, hoe dan ook laattijdig zijn, omdat ze "werden verstuurd drie maan-
den na" 12 juni 1995; met die reden kan de beslissing niet naar recht worden verantwoord,
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aangezien voornoemde brieven integendeel dateren van vóór 12 juni 1995; door om de
bovenstaande reden die brieven laattijdig te beschouwen gelet op artikel 88, tweede lid,
van de wet van 25 juni 1995, schendt het bestreden vonnis die wetsbepaling; door te oor-
delen dat die brieven van 15 en 25 september 1994 dateren van drie maanden vóór 12 juni
1995, lijdt het bestreden vonnis aan een tegenstrijdigheid die gelijkstaat met het ontbreken
van redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2.4. Vierde onderdeel
Het bestreden vonnis is van oordeel dat de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst

waarop eiseres zich beroept, namelijk de dagvaarding van de verweersters tot gedwongen
tussenkomst in het geschil tussen eiseres en de derden-benadeelden m.b.t. de burgerrech-
telijke belangen, laattijdig is gelet op artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992,
"aangezien zij op 22 november 1994 aan de (verweersters) ter kennis is gebracht"; het be-
streden vonnis geeft echter toe, zoals eiseres in haar conclusie aanvoerde, dat zij pas op 12
juni 1995 de verweersters moest melden dat zij van plan was verhaal in te stellen; bijge-
volg kon de dagvaarding van 22 november 1994 niet naar recht beschouwd worden als
een laattijdige kennisgeving in de zin van artikel 88, tweede lid, van die wet, dat de verze-
keraar verplicht kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen "zodra hij op
de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is"; het bestreden vonnis schendt
bijgevolg artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 44bis, §1, van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 15

april 1958;
- de artikelen 59, §1, 1° en 2°, en 63, §1, van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet-

ten betreffende de politie op het wegverkeer, zoals die artikelen gewijzigd zijn bij de wet
van 18 juli 1990.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst vast "dat (eiseres) bij dagvaarding van 2 maart 1995

een regresvordering instelt ten aanzien van de rechtsopvolgers van haar verzekerde, A. D.,
die op 26 maart 1994 betrokken was in een verkeersongeval waarin hij de dood vond; (...)
dat  de (verweersters)  de betaling wedervorderen van een bedrag van 330.000 BEF in
hoofdsom overeenkomstig de dekking van materiële schade die door hun rechtsvoorgan-
ger is aangegaan".

Het bestreden vonnis veroordeelt eiseres vervolgens tot betaling aan de verweersters
van 330.000 BEF plus moratoire interest met ingang van 15 juni 1994 en gerechtelijke in-
terest.

Die beslissing steunt op de volgende gronden: "(1) (eiseres) verzet zich ertegen dat de
(verweersters) vergoed worden in het kader van de polis materiële schade die hun rechts-
voorganger had gesloten; laatstgenoemde verkeerde immers in staat van dronkenschap en
had een zware fout begaan; voorts bleek uit een bloedafname post mortem dat het alcohol-
gehalte in zijn bloed 2,16 gram/liter bedroeg; dat bewijs kan evenwel niet worden aange-
nomen aangezien het onregelmatig is verkregen, aldus de (verweersters); overeenkomstig
artikel 44bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering kan de procureur des Ko-
nings, indien de dader van de misdaad of van het wanbedrijf op heterdaad wordt betrapt,
een geneesheer gelasten de medische vaststellingen te doen omtrent de staat van dronken-
schap en de geneesheer opvorderen om een bloedmonster te nemen; die bepaling is echter
niet van toepassing in geval van overtreding van de wetten en verordeningen betreffende
het wegverkeer (artikel 44bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering); op grond
van artikel 63 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten
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betreffende de politie op het wegverkeer, kan een bloedproef uitgevoerd worden in ver-
schillende omstandigheden die zich in die zaak niet hebben voorgedaan aangezien, ener-
zijds, geen ademtest is afgenomen, en, anderzijds, A. D. bij het ongeval is overleden, zo-
dat hij geen duidelijke tekenen van dronkenschap of alcoholintoxicatie kon vertonen; het
bezwaar van (eiseres) is gegrond op de analyse van de bloedafname post mortem die door
het O.M. is gevorderd en kan dus niet worden aangenomen; (2) de omstandigheid dat het
door wijlen A.D. bestuurde voertuig, vlak voor het ongeval, toen dit het door de heer M.
bestuurde voertuig kruiste, uitgeweken is naar de rijstrook bestemd voor de tegenliggers
en dan op het nippertje weer naar rechts invoegde, zoals die getuige aanvoert, bewijst niet
ten genoege van recht dat A. D. dronken was of in staat van alcoholintoxicatie verkeerde;
dat uitwijken naar links kon het gevolg zijn van verslapte aandacht of van een stuurfout;
deskundige C. is voorts van oordeel dat wijlen A.D. de controle over zijn voertuig is ver-
loren ten gevolge van verslapte aandacht of van een stuurfout; de gegevens van het dossier
bewijzen niet ten genoege van recht dat die verslapte aandacht of die stuurfout het gevolg
is van een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bij wijlen A. D.".

Grieven
Artikel 44bis, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:

"wordt de dader van de misdaad of van het wanbedrijf op heterdaad betrapt, dan kan de
procureur des Konings een geneesheer gelasten de medische vaststellingen te doen om-
trent de staat van dronkenschap van de vermoedelijke dader en van het slachtoffer van het
misdrijf. Hij kan de geneesheer opvorderen om een bloedmonster te nemen. Deze bepaling
is echter niet van toepassing in geval van overtreding van de wetten en verordeningen be-
treffende het wegverkeer"; volgens artikel 63, §1, van de op 16 maart 1968 gecoördineer-
de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, kan een bloedproef worden opge-
legd aan de in artikel 59, §1, 1° en 2°, bedoelde personen, d.w.z. aan de vermoedelijke da-
der van een verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs in-
dien hij het slachtoffer ervan is en aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een
rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, ingeval de adem-
test een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alve-
olaire lucht en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden of ingeval noch de ademtest
noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokkene zich blijkbaar bevindt in
de toestand bedoeld in artikel 34, §2, (toestand van alcoholintoxicatie) of in de toestand
bedoeld in artikel 35 (toestand van dronkenschap); de omstandigheid dat de bestuurder
van een voertuig omgekomen is in een verkeersongeval belet de procureur des Konings
niet een bloedproef op de persoon van de bestuurder te bevelen ingeval diens gedrag vóór
of tijdens het ongeval tekenen van alcoholintoxicatie of dronkenschap vertoonde; in haar
conclusie voor de rechtbank van eerste aanleg voerde eiseres in dat verband trouwens aan
dat het strafdossier vermeldde dat haar verzekerde over de rijweg van de rechter naar de
linkerrijstrook zigzagde, dat een getuige zag hoe hij uitweek naar de rijstrook bestemd
voor de tegenliggers en tegen de derde-benadeelde op diens rijstrook is gebotst, hetgeen
het bestreden vonnis niet ontkent; de redenen van het vonnis sub (2) volgens hetwelk het
feit dat de verzekerde van eiseres naar links uitweek, niet bewijzen dat hij in staat van
dronkenschap of van alcoholintoxicatie verkeerde, niet voldoende zijn om af te wijzen dat
genoemd uitwijken duidelijke tekens van een dergelijke toestand kon opleveren; het be-
streden vonnis kon derhalve het bewijs uit de bloedproef post mortem op de verzekerde
van eiseres niet afwijzen op grond dat het op onregelmatige wijze was verkregen; door dat
bewijs af te wijzen omdat "het op onregelmatige wijze is verkregen", is het bestreden von-
nis bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel aangewezen be-
palingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat eiseres "een regresvordering

instelt ten aanzien van de rechtsopvolgers van haar verzekerde, A. D., die op 26
maart 1994 betrokken was in een verkeersongeval waarin hij de dood vond";

Overwegende dat artikel 9, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat volstrekte bevoegdheid de rechtsmacht is die bepaald wordt naar het onder-
werp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisende karakter van de vor-
dering of de hoedanigheid van de partijen;

Dat ingevolge artikel 602, eerste lid, 1°, van dat wetboek het hof van beroep
kennisneemt van beslissingen die in eerste aanleg gewezen zijn door de recht-
bank van eerste aanleg en door de rechtbank van koophandel;

Overwegende dat  de  appèlrechter,  zelfs  ambtshalve,  zijn  aldus  vastgelegde
volstrekte bevoegdheid moet nagaan, ook al is het hoger beroep beperkt tot de
grondslag van de vorderingen die bij de eerste rechter aanhangig waren gemaakt;

Overwegende dat, ingevolge artikel 568, eerste lid, van dat wetboek, de recht-
bank van eerste  aanleg kennisneemt  van alle  vorderingen,  behalve die welke
rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen, zodat die
rechtbank, in de regel, een middel betreffende zijn onbevoegdheid niet ambtshal-
ve kan opwerpen;

Dat evenwel van die regel wordt afgeweken wanneer een vordering onder de
exclusieve bevoegdheid van een ander gerecht valt; dat zulks het geval is voor de
politierechtbank die door artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek bij uitslui-
ting bevoegd wordt gemaakt om kennis te nemen van alle geschillen inzake ver-
goeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval;

Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt "dat de oorspronkelijke vorde-
ring die betekend is (...) na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 601bis
van het Gerechtelijk Wetboek, verplicht moest worden voorgelegd aan de poli-
tierechter, die sinds 1 januari 1995 en met uitsluiting van ieder ander gerecht, als
enige bevoegd is om uitspraak te doen over geschillen m.b.t. de vergoeding van
schade ten gevolge van een verkeersongeval, ook wanneer het geschil een re-
gresvordering van een verzekeraar tegen zijn verzekerde betreft" en "dat de vol-
strekte bevoegdheid van openbare orde is, zodat het hof (van beroep) het middel
inzake de onbevoegdheid van de eerste rechter ambtshalve moet opwerpen";

Dat het beslist dat "ingeval de rechtbank zich, ten onrechte, niet onbevoegd
heeft verklaard, het door (de verweersters) ingestelde hoger beroep geen devolu-
tieve werking kan hebben en het hof (van beroep) de zaak moet verwijzen naar
de bevoegde appèlrechter";

Overwegende dat het hof van beroep, door zich onbevoegd te verklaren en
door, overeenkomstig artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak te ver-
wijzen naar de bevoegde appèlrechter, geen enkele van de in het middel aange-
wezen wettelijke bepalingen heeft geschonden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat overeenkomstig artikel 148, §1, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst, dat in werking is getreden op 21 september
1992, de bepalingen van de wet op de verzekeringsovereenkomsten die aange-
gaan zijn vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing zijn
vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting
van de overeenkomst;

Dat luidens artikel 30, §1, van die wet, de duur van de verzekeringsovereen-
komst niet langer mag zijn dan één jaar en, behalve wanneer een van de partijen
ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen
verzet, zij volgens de in artikel 29 voorgeschreven wijzen, stilzwijgend wordt
verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar;

Dat artikel 148, §4, bepaalt dat voornoemd artikel 30 wordt toegepast op de
bestaande  overeenkomsten  vanaf  zijn  inwerkingtreding,  dus  vanaf  1  januari
1993;

Overwegende dat uit die wetsbepalingen volgt dat, behoudens het geval van
verzet tegen de in artikel 30 bedoelde verlenging, de op 1 januari 1993 lopende
verzekeringsovereenkomsten die vanaf die datum onder de annaliteitsregel val-
len, beëindigd werden één jaar na hun eerste inwerkingtreding volgend op 1 ja-
nuari 1993, maar stilzwijgend voor één jaar werden verlengd;

Dat het onderdeel volgens hetwelk de duur van de lopende overeenkomsten
vanaf 1 januari 1993 beperkt wordt tot één jaar vanaf de volgende verjaardag van
de inwerkingtreding van de overeenkomst en de stilzwijgende verlenging ervan
pas ingaat één jaar na die eerste verjaardag, faalt naar recht;

2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel  88,  tweede lid,  van de wet  van 25 juni

1992, de verzekeraar die een regresvordering wil instellen tegen de verzekering-
nemer of tegen de verzekerde, verplicht is hem kennis te geven van zijn voorne-
men om verhaal in te stellen;

Dat die kennisgeving moet gebeuren aan de persoon tegen wie de verzekeraar
het verhaal wil instellen of tegen de gevolmachtigde die zij ermee gelast heeft die
kennisgeving te ontvangen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres in een brief van 29
september 1994 de raadsman van de verweersters had gemeld dat zij van plan
was verhaal in te stellen, maar dat het oordeelt dat die brief niet beantwoordt aan
de voorwaarden van voornoemd artikel 88 aangezien hij "niet aan de verzekerde
maar  aan (een)  derde" is  gestuurd  en  dat  noch bewezen is  noch aangeboden
wordt te bewijzen dat de raadsman van de verweersters gevolmachtigd was om
de in de wetsbepaling "bedoelde kennisgeving te ontvangen";

Dat het bestreden vonnis aldus geen enkele van de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede onderdeel volgt dat het on-

derdeel, zoals de verweersters aanvoeren, niet ontvankelijk is wegens gebrek aan
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belang;
2.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis niet aanneemt dat eiseres pas op 12 juni

1995 de verweersters moest melden dat zij van plan was verhaal in te stellen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat ingevolge artikel 63, §1, 2°, van de gecoördineerde wetten

betreffende de politie over het wegverkeer aan de vermoedelijke dader van een
verkeersongeval of aan ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken, zelfs in-
dien hij het slachtoffer ervan is, een bloedproef kan worden opgelegd, ingeval
noch de ademtest noch de ademanalyse uitgevoerd konden worden en betrokke-
ne zich blijkbaar bevindt in een toestand van alcoholintoxicatie of in een toe-
stand van dronkenschap;

Overwegende dat ingeval de bestuurder van een voertuig overlijdt in een ver-
keersongeval, op hem een bloedproef mag worden genomen, indien het gedrag
van de bestuurder tekenen van alcoholintoxicatie of dronkenschap vertoonde;

Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "op grond van artikel 63
(...) een bloedproef uitgevoerd kan worden in verschillende omstandigheden die
zich in die zaak niet hebben voorgedaan aangezien, enerzijds, geen ademtest is
afgenomen, en, anderzijds, A. D. bij het ongeval is overleden, zodat hij geen dui-
delijke tekenen van dronkenschap of alcoholintoxicatie kon vertonen" en bijge-
volg oordeelt dat het bewijs van de dronkenschap en de zware fout van laatstge-
noemde, dat gegrond is op de bloedproef waaraan hij is onderworpen, niet in
aanmerking kan worden genomen omdat het op onregelmatige wijze is verkre-
gen;

Dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing om eiseres te veroordelen tot
vergoeding van de materiële schade die de rechtsvoorganger van de verweersters
heeft geleden, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan de

verweersters een bedrag te betalen van 330.000 BEF plus de interesten, en het
uitspraak doet over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan en

laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Na-

men, zitting houdend in hoger beroep.

19 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter – Ver-
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slaggever:  mevr. Matray – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Henkes, ad-
vocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 243

3° KAMER - 22 april 2002

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
ONTBINDING - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - EXCEPTIE INHERENT AAN CONTRACT.

2º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - OVERDRACHT VAN

SCHULDVORDERING - NIET-UITVOERING VAN DE VERBINTENIS VAN DE OVERDRAGENDE SCHULDENAAR

T.A.V. DE GECEDEERDE SCHULDENAAR - RECHT VAN DE GECEDEERDE SCHULDENAAR.

3º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-
UITVOERING - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - GECEDEERDE SCHULDENAAR - VOORAF

UITGEVOERDE VERBINTENIS - GEVOLG.

1º en 2° Het recht op ontbinding en de exceptie van niet nakoming die gegrond zijn op de
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoren tot
het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaan vóór de wanprestatie zelf
en vóór de overdracht van de wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de rechten van
de schuldeiser en ongeacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden aangevoerd1.
(Artt. 1102, 1134 en 1184 B.W.)

3º  De  exceptie  van  niet  uitvoering  van  wederzijdse  verbintenissen  kan  niet  worden
ingeroepen door degene die zijn verbintenissen reeds heeft uitgevoerd. (Artt. 1102, 1134
en 1184 B.W.)

(BELGO-FACTORS N.V. T. VISFACTORIJ JEF VERBERCKMOES N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0264.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 oktober 1998 in laatste

aanleg gewezen door de Vrederechter van het Eerste Kanton te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 19 maart 2002 werd deze zaak

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1102, 1108, 1130, 1134, 1165, 1184, 1689, 1690, 1691 en 1692 van

het Burgerlijk Wetboek;

1 Cass., 27 sept. 1984, A.R. nr. 7050.
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- de artikelen 13 en 16 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven
van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keu-
ring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 25, tweede lid, van Titel IV van Boek 1 van het Wetboek van Koophandel,

vastgesteld bij wet van 15 december 1872;
- het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige over-

eenkomsten;
- het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van partijen.
Aangevochten beslissing
De Vrederechter van het Eerste Kanton te Turnhout verklaart bij het bestreden vonnis

verweersters vordering gegrond en veroordeelt derhalve eiseres tot betaling aan verweer-
ster van het bedrag van 12.100 BEF, vermeerderd met de wettelijke verwijlrente vanaf 17
maart 1998 tot en met 6 april 1998 en met de gerechtelijke intresten aan de wettelijke ren-
tevoet vanaf 7

april 1998, en van de gerechtskosten op grond "dat (verweerster) op 4 maart 1997 een
onderhoudsovereenkomst Datex heeft afgesloten met BVBA Data Control, voor de duur
van minimaal één jaar, telkens op 1 januari stilzwijgend vernieuwd voor een periode van
één jaar tenzij andersluidende mededelingen; dat de kostprijs van het abonnement 10.000
BEF per jaar bedraagt, exclusief B.T.W.; dat voor 1997 een pro rata abonnementsprijs
werd betaald van 8.000 BEF;

"(...) dat in de rubriek D) van de voornoemde overeenkomst werd bedongen dat de fac-
turatie zal gebeuren per kwartaal (indien de abonnementsprijs meer dan 15.000 BEF ex-
clusief B.T.W bedraagt), of per jaar en dat ze in principe voorafgaat aan de periode waar-
op ze betrekking heeft;

(...) dat de facturatie dus betrekking heeft op nog te leveren, toekomstige prestaties;
(...) dat Data Control met factuur van 18 december 1997, vervaldatum 26 december

1997, de abonnementsprijs voor 1998, zijnde 10,000 BEF + 2.100 BEF B.T.W = 12.100
BEF, heeft gefactureerd aan (verweerster), dus slaande op de periode van 1 januari 1998
tot en met 31 december 1998;

(..,) dat deze facturatie door Data Control door middel van een op de factuur aange-
brachte kleefbrief werd gecedeerd aan de NV Belgo-Factors met de melding dat ze uit-
sluitend betaalbaar is aan deze factor en dat alleen de betaling aan de genoemde factoring-
maatschappij geldt als kwijting;

(...) dat er geen betwisting over bestaat dat (verweerster) de voornoemde factuur in die
tijd heeft betaald aan NV Belgo-Factors;

(...) dat de BVBA Data Control in staat van faillissement werd verklaard bij vonnis van
de Rechtbank van Koophandel te Turnhout dd. 17 februari 1998;

(...) dat (verweerster) daarna met ingebrekestelling van 17 maart 1998 de NV Belgo-
Factors heeft gevraagd om het genoemde factuurbedrag van 12.100 BEF terug te betalen
omdat tot dan geen enkele prestatie werd geleverd; dat NV Belgo-Factors met brief van 7
april 1998 dit verzoek heeft afgewezen aanvoerende dat de door (verweerster) uitgevoerde
betaling met de BVBA Data Control werd verrekend;

(...) dat de weigering van (eiseres) onterecht is;
(...) dat Data Control een factuur voor toekomstige prestaties heeft gecedeerd aan Bel-

go-Factors; dat (verweerster) door het endossement verplicht was om deze factuur aan de
factor te betalen voor dat de door Data Control aangegane tegenprestaties moesten uitge-
voerd worden;
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(...) dat het niet betwist wordt dat de in de onderhoudsovereenkomst voor 1998 lastens
Data Control gelegde prestaties niet geleverd werden;

(...) dat aan Belgo-Factors dus een toekomstige schuld werd overgedragen die nooit een
reële schuld is geworden wegens de niet-uitvoering van de door Data Controle opgeno-
men verbintenissen;

(...) dat de overdracht van een factuur in het kader van factoring de toestand van de
overgedragen schuldenaar niet mag wijzigen; dat de gecedeerde schuldenaar in beginsel
de rechten en excepties behoudt die hij aan de overdragende schuldeiser kan tegenwerpen;

(...) dat de exceptie van niet-uitvoering gegrond is op de onderlinge afhankelijkheid van
de wederzijdse verbintenissen van partijen en dat ze inherent is aan wederkerige contrac-
ten; dat deze excepties dus bestaat voor de wanprestatie en voor de overdracht van de
rechten van de schuldeiser; dat ze dus door de gecedeerde schuldenaar aan de overnemer
kan tegengeworpen worden, ongeacht het tijdstip van de niet-uitvoering 

(Cass., 27 september 1984 in R.W. 1984-1985, kol. 2699);
(...) dat (verweerster) zich met recht op de exceptie van niet-uitvoering kan beroepen en

aan de factor de terugbetaling kan vragen van de aan hem betaalde factuur;
(...)
(...) dat de vordering gegrond is, behoudens wat de verwijlrente betreft die wordt toege-

kend vanaf de datum van de ingebrekestelling, zijnde 17 maart 1998".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 1689 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schuldvordering, een recht of

een rechtsvordering tegen een derde kan worden overgedragen door afgifte van de titel.
Blijkens artikel 13 van de wet van 25 oktober 1919, betreffende het in pand geven van

een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring
van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, heeft het endossement de over-
dracht van een schuldvordering, ontstaan uit een beroeps-, handels- of burgerlijke bedrij-
vigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt vastgesteld, tot voorwerp, zulks met uit-
sluiting van iedere schuld.

Een factuur kan bovendien worden gedefinieerd als de schriftelijke bevestiging van het
bestaan van een schuldvordering in geld die voortvloeit uit een overeenkomst tot levering
van goederen of diensten die de schuldeiser, krachtens wet of gebruik, verplicht is aan zijn
medecontractant uit te reiken.

Dit begrip verwijst zodoende uitdrukkelijk naar een schuldvorderïng, die de uitschrijver
van de factuur op een derde bezit.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis werd aan eiseres een factuur, dagte-
kenend van 18 december 1997, met vervaldatum op 26 december 1997, uit hoofde van de
abonnementsprijs voor 1998 gecedeerd door middel van een op de factuur aangebrachte
kleefbrief.

De cessie had zodoende onbetwistbaar de overdracht van een schuldvordering, vastge-
steld bij factuur, tot voorwerp.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, gelet op de gedane feitelijke vaststellingen, niet
wettig kon beslissen dat aan eiseres een "toekomstige schuld" werd overgedragen, aldus
miskennende, enerzijds,  de wettelijke begrippen "endossement van factuur" (schending
van artikel 13 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een han-
delszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de
rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen) en "overdracht van schuldvorderingen"
(schending van artikel 1689 van het Burgerlijk Wetboek), evenals het wettelijk begrip
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"factuur" (schending van de artikelen 25, lid 2, van Titel IV van Boek I van het Wetboek
van Koophandel, vastgesteld bij wet van 15 december 1872, en 13 van de wet van 25 ok-
tober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, de overdracht van de fac-
tuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane
leveringen), anderzijds, de verbindende kracht van de overeenkomst waarbij voormelde
factuur aan eiseres werd overgedragen, nu blijkens de gedane vaststellingen de overdracht
duidelijk betrekking had op een factuur uit hoofde van het door verweerster voor 1998
verschuldigde abonnementsgeld (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek),
minstens door een tegenstrijdigheid in de redengeving is aangetast en derhalve niet regel-
matig met redenen is omkleed, nu het, enerzijds, vaststelt dat de gecedeerde factuur ver-
band hield met het door verweerster te betalen abonnementsgeld voor 1998, en derhalve
met een schuldvordering op verweerster, doch, anderzijds, overweegt dat door het endos-
sement aan eiseres een toekomstige "schuld" werd overgedragen (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

2. Tweede onderdeel
De cessie in het algemeen en het endossement in het bijzonder kan desnoods ook factu-

ren, opgesteld voor toekomstig te leveren prestaties, - als dusdanig niet betwist door ver-
weerster -, tot voorwerp hebben, met dien verstande dat de factuur slechts zal kunnen
worden opgeëist op het door de partijen bij de onderliggende overeenkomst overeengeko-
men tijdstip.

Bij  toepassing van het beginsel van de wilsautonomie kunnen de partijen inderdaad
overeenkomen dat de prestatie van één der partijen vooraf zal moeten worden uitgevoerd.

De partij die op dergelijke vooraf uitvoerbare prestatie aanspraak kan maken heeft als-
dan op de wederpartij een actuele, bestaande schuldvordering, ongeacht de door haarzelf
toekomstig uit te voeren prestaties.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de facturatie uit hoofde van het jaarlijks
abonnementsgeld, verschuldigd in het kader van het onderhoudscontract, afgesloten met
de BVBA Data Control, blijkens die overeenkomst in principe voorafging aan de periode
waarop ze betrekking had en dat de factuur, die op 18 december 1997 werd opgesteld met
betrekking tot het abonnementsgeld voor 1998, verviel op 26 december 1997 en ook in
die tijd werd betaald.

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt zodoende duidelijk dat de factuur
een opeisbare en derhalve actuele schuldvordering omvatte.

Hieruit volgt dat, in zoverre het bestreden vonnis aldus moet worden gelezen dat de
vrederechter oordeelde dat de schuld van verweerster, en derhalve eiseres' schuldvorde-
ring, een toekomstig karakter vertoonde, het bestreden vonnis, waaruit duidelijk blijkt dat
het abonnementsgeld vooraf betaalbaar was, het begrip toekomstige schuldvordering mis-
kent (schending van artikel 1130 van het Burgerlijk Wetboek), evenals de verbindende
kracht van de op 4 maart 1997 gesloten onderhoudsovereenkomst en van de factuur van
18 december 1997, waaruit de opeisbaarheid van de schuldvordering op verweerster bleek
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), het aldus bovendien de wilsau-
tonomie van partijen miskent (schending van de artikelen 1101 en 1108 van het Burgerlijk
Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie der partijen), en
in geen geval wettig kon beslissen dat verweerster omwille van het endossement verplicht
was de factuur te betalen alvorens de door de BVBA Data Control aangegane tegenpresta-
ties moesten worden uitgevoerd (schending van de artikelen 13 en 16 van de wet van 25
oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de
factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van rechtstreeks voor het verbruik gedane
leveringen, 1689, 1690, 1691 en 1962 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel
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In geval van endossement of cessie wordt de factuur wellicht overgedragen met alle
rechten en excepties die de schuldenaar op het ogenblik van de overdracht aan de schuld-
eiser kon tegenwerpen.

Zulks geldt weliswaar enkel ten aanzien van de excepties, die bestonden op het ogen-
blik van het endossement of van de cessie.

De schuldenaar vermag bijgevolg slechts de exceptie van niet-uitvoering in te roepen
tegen de geëndosseerde, voor zover die exceptie op het ogenblik van de overdracht (nog)
voorhanden was.

De exceptie van niet-uitvoering is immers een tijdelijk verweermiddel dat een partij de
mogelijkheid biedt de uitvoering van haar verbintenissen uit te stellen tot op het ogenblik
dat de andere partij haar verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren en voor zover de
wanprestatie aan die partij is te wijten.

Dit verweermiddel, dat een tijdelijk karakter vertoont, veronderstelt derhalve dat degene
die zich erop beroept zijn verbintenissen niet reeds heeft uitgevoerd en zelf ook niet ertoe
gehouden is zijn verbintenissen vooraf uit te voeren.

Te dezen was blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis de factuur aangaande
het abonnementsgeld voor 1998 betaalbaar op 26 december 1997 en derhalve vóór de uit-
voering door de BVBA Data Control van de door haar beloofde prestaties.

Bovendien blijkt dat verweerster haar verbintenis ook daadwerkelijk uitvoerde.
Hieruit volgt dat bestreden vonnis op grond van de gedane vaststellingen, waaruit volgt

dat verweerster de factuur, die vooraf betaalbaar was, ook daadwerkelijk betaalde, niet
wettig kon besluiten dat verweerster gerechtigd was zich op de exceptie van niet-uitvoe-
ring door de BVBA Data Control van haar verbintenissen te beroepen, aldus enerzijds ver-
weerster meer rechten toekennende dan zij bezat tegenover de endossant op datum van de
overdracht der factuur (schending van de artikelen 13 en 16 van de wet van 25 oktober
1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, de overdracht der factuur van de
factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik geda-
ne leveringen, 1690, 1691 en 1692 van het Burgerlijk Wetboek) en anderzijds de voor-
waarden voor het inroepen van de exceptie van niet-uitvoering miskennende (schending
van de artikelen 1102, 1134 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, evenals van het alge-
meen  rechtsbeginsel  van  de  exceptie  van  niet-uitvoering  bij  wederkerige
overeenkomsten).

4. Vierde onderdeel,
Teruggave van hetgeen in uitvoering van een overeenkomst reeds werd gepresteerd in-

gevolge het in gebreke blijven van de wederpartij veronderstelt de voorafgaande ontbin-
ding der overeenkomst lastens die partij.

Het kan derhalve niet volstaan zich te beroepen op de exceptie van niet-uitvoering ten-
einde terugbetaling van het reeds gepresteerde te bekomen.

De restitutieplicht, die voortvloeit uit de ontbinding van de overeenkomst, ontstaat bo-
vendien slechts in hoofde van de partijen bij de ontbonden overeenkomst.

Hiervan kan dan ook, gelet op de relativiteit van de overeenkomsten, geen uitvoering
door een derde worden geëist, het weze een geëndosseerde of gecedeerde, aan wie inge-
volge het endossement of de cessie enkel de bij de facturen vastgestelde schuldvordering
wordt overgedragen, met uitsluiting van de daarmee in verband staande verplichtingen.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat eiseres veroordeelt tot de (terug)betaling van
het bedrag van de op 26 december 1997 vervallen factuur op grond van de enkele exceptie
van niet-uitvoering zonder dat de ontbinding van de overeenkomst in rechte werd uitge-
sproken, de verbindende kracht van de overeenkomst, die de partijen tot wet strekt, mis-
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kent (schending van de artikelen 1102 en 1134 Burgerlijk Wetboek), evenals artikel 1184
van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uit-
voering bij wederkerige overeenkomsten schendt en bovendien de relativiteit der overeen-
komst, welke enkel in hoofde van de partijen bij die overeenkomst verbintenissen doet
ontstaan, daaronder begrepen de plicht tot restitutie van hetgeen reeds werd betaald in uit-
voering van de overeenkomst, volgend uit de ontbinding van die overeenkomst, miskent
(schending van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek), evenals de draagwijdte van het
endossement of  de cessie die beperkt blijft  tot  de overdracht van een schuldvordering
(schending van de artikelen 13 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand
geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en
de keuring van rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, 1689 en 1692 van het
Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat het recht op ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering,

die overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek gegrond zijn op de
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, tot
het wezen van de wederkerige overeenkomst behoren, zodat zij bestaan vóór de
wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de rechten van de schuldeiser en on-
geacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden aangevoerd;

Overwegende dat de exceptie van niet-uitvoering van wederzijdse verbintenis-
sen evenwel niet kan worden ingeroepen door diegene die zijn verbintenissen
reeds heeft uitgevoerd;

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat: 
1. de factuur van 18 december 1997 uitgaande van de BVBA Data Control be-

trekking heeft op de abonnementsprijs voor 1998; 
2. verweerster deze factuur betaalde aan eiseres, aan wie de factuur was geën-

dosseerd;
3. de BVBA Data Control op 17 februari 1998 werd failliet verklaard en niet is

betwist dat voor het jaar 1998 geen prestaties werden geleverd;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat verweerster de exceptie

van niet-uitvoering aan eiseres-overnemer kan tegenwerpen en op grond hiervan
beslist dat verweerster "de terugbetaling kan vragen van de aan (eiseres) betaalde
factuur";

Dat het aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt en het algemeen rechts-
beginsel van exceptie van niet-uitvoering van een verbintenis in een wederkerige
overeenkomst miskent;

Dat het onderdeel gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
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Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter
over;

Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het Kanton Herentals.

22 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. Geinger.

Nr. 244

3° KAMER - 22 april 2002

1º TAALGEBRUIK — SOCIALE BETREKKINGEN - TAALDECREET -
TOEPASSINGSGEBIED - NEDERLANDS TAALGEBIED - EXPLOITATIEZETEL - BEGRIP.

2º TAALGEBRUIK — SOCIALE BETREKKINGEN - VERHOUDINGEN - WERKGEVER -
WERKNEMER - DRAAGWIJDTE.

1º De exploitatiezetel is iedere vestiging of elk centrum met enige standvastigheid waaraan
het personeelslid gehecht is en waar de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de
werknemer  in  principe  plaatshebben:  daar  worden  doorgaans  de  opdrachten  en
instructies aan het personeelslid gegeven, worden hem alle mededelingen gedaan en
wendt hij zich tot zijn werkgever. (Artt. 1 en 2, Taaldecreet)

2º De sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer omvatten alle verhoudingen
die plaatsvinden in het ondergeschikt verband of nog in het hiërarchisch verband tussen
de werkgever of zijn aangestelden en de werknemer. (Artt. 3 en 4, Taaldecreet)

(T.D.S. ACIOR N.V. T. B.)

ARREST

(A.R. S.01.0090.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 1999 gewezen door

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 52, §1, eerste alinea, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het ge-

bruik van de talen in bestuurszaken;
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het Decreet van de Nederlandse Cultuurraad van 19 juli

1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de
werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorge-
schreven akten en bescheiden van de ondernemingen.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest besluit, met bevestiging van het eerste vonnis, tot nietigheid van de

door eiseres aan verweerder gerichte ontslagbrieven omdat deze in de Franse en niet in de
Nederlandse taal waren opgesteld, na te hebben vastgesteld dat de vestiging waaraan ver-
weerder was verbonden als exploitatiezetel van eiseres moest worden beschouwd. Het ar-
rest motiveert deze beoordeling als volgt: 

"2. In rechte
2.1. Opzeggingsvergoeding
2.1.1. Toepassing van het Taaldecreet
2.1.1.1. Principes
Artikel 1, lid 1, van het Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de ta-

len voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers alsmede van de
door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden, hierna genoemd
het Taaldecreet, zoals gesteld voor de wijziging bij decreet van 1 juni 1994, luidde als
volgt: 'Dit Decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en de rechtspersonen die
een exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied hebben of die personeel in het Neder-
lands taalgebied tewerkstellen'.

De woorden 'of die personeel in het Nederlands taalgebied tewerkstellen' werden in de
oorspronkelijke tekst vernietigd bij arrest van het Arbitragehof van 30 januari 1986 (BS
12 februari 1986), vernietiging die werd bestendigd door de weglating van deze woorden
in de huidige versie van het Taaldecreet.

Het criterium om uit te maken of het Taaldecreet al dan niet toepassing vindt is bijge-
volg de plaats van de exploitatiezetel.

Onder exploitatiezetel in de zin van het Taaldecreet moet worden verstaan iedere vesti-
ging of centrum van activiteit met enige standvastigheid waaraan het personeelslid ge-
hecht is, waar de sociale contacten tussen partijen in principe plaatshebben: daar waar
doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid worden gegeven, waar hem
alle mededelingen worden gedaan en waar hij zich tot zijn werkgever wendt. (vgl. Arbi-
tragehof, 18.11.1986, BS 10.12.1986; Arbitragehof, 30.1.1986, B.S. 12.2.1986).

Wanneer de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is zich bevindt op het
territorium waar het Taaldecreet van kracht is, is het gebruik van de Nederlandse taal ver-
plicht voor de sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer (artikel 2 Taalde-
creet).

De stukken die in strijd met het Taaldecreet zijn opgesteld zijn absoluut nietig 'ex tunc'.
Daaruit volgt dat de rechter niet vermag acht te slaan op de in de verkeerde taal opge-

stelde documenten en geen rekening mag houden met de inhoud ervan, inzonderheid met
de wilsuitdrukking (vlg. artikel 10 Taaldecreet, Cass., 31.1.1978, T.S.R., 1978, 329).

2.1.1.2. Toepassing
Tussen partijen bestaat geen betwisting over het feit dat Baeck de conventioneel bedon-

gen arbeid hoofdzakelijk  presteerde in  de  vestiging van de NV te  Antwerpen aan de
Frankrijklei, waar hij de beschikking had over een kantoor en waar hij klanten ontving.

In de vestiging te Antwerpen werd met klanten onderhandeld met het oog op het afslui-
ten van contracten en werd ook daadwerkelijk namens de NV met klanten gecontracteerd
(vgl. stukken 14 en 15 bundel Baeck).

Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat een gedeelte van de activiteiten van de NV plaats
vonden in deze vestiging.

Dat de vestiging in Antwerpen daarbij niet volledig autonoom werkte, en afhankelijk
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was van bepaalde beslissingen genomen door de directie op de maatschappelijke zetel
(met name inzake verkoopsvoorwaarden, de beslissing om al dan niet contracten af te slui-
ten) doet daaraan geen afbreuk, net zo min als het feit dat de facturatie gebeurde op de
maatschappelijke zetel.

Het blijkt evenzeer dat deze vestiging enige standvastigheid vertoonde vermits Baeck
tijdens de ganse duur van zijn tewerkstelling op die plaats prestaties heeft geleverd, deze
vestiging werd vermeld op het briefpapier van de NV en nog steeds werd vermeld in de
Gouden Gids boekdeel Antwerpen 1994/95.

Rest vervolgens de vraag of de vestiging in Antwerpen ook de plaats is waar de sociale
contacten tussen partijen plaats vonden.

In dit verband moet worden opgemerkt dat de notie sociale contacten of sociale betrek-
kingen niet beperkt is tot de contacten en de betrekkingen die rechtstreeks plaatsvinden
tussen een orgaan van de vennootschap-werkgever en de werknemer.

Er is evenzeer sprake van sociale contacten of sociale betrekkingen in de relatie tussen
de werknemer en de persoon of personen die in naam van de werkgever geheel of gedeel-
telijk belast zijn met de uitoefening van het werkgeversgezag over de werknemer.

Uit de door partijen in conclusies verstrekte feitelijke elementen blijkt dat binnen de
NV een hiërarchische structuur bestond waarbij Baeck de overste was van minstens 1 per-
soneelslid (Kennes) en zelf ondergeschikt was aan Van Dyck, welke door de NV wordt
omschreven als verkoopdirecteur voor België.

De functieaanduiding van de betrokkenen: coördinator voor de verkoop voor Baeck,
verkoopdirecteur voor België voor Van Dyck, vormt reeds een eerste aanwijzing voor het
feit dat Van Dyck binnen de NV de persoon was die namens de NV een gedeelte van het
werkgeversgezag over Baeck uitoefende.

In de regel heeft een verkoopdirecteur immers precies tot taak leiding en toezicht uit te
oefenen over de activiteiten van de overige personeelsleden die zich met de verkoop bezig
houden.

Dat Van Dyck bevoegd was om namens de NV instructies te geven aan Baeck werd bo-
vendien uitdrukkelijk door de NV toegegeven in het verzoekschrift tot hoger beroep, de
latere ontkenning van dit feit in tweede beroepsconclusies is volstrekt ongeloofwaardig.

Ook het feit dat Van Dyck Baeck op 11 december 1990 heeft ondervraagd over de fei-
ten die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag bevestigt de bovenvermelde hiërarchi-
sche structuur binnen de afdeling verkoop.

Dat Van Dyck de vestiging in Antwerpen geregeld bezocht, zoals door Baeck wordt
voorgehouden, vindt evenzeer bevestiging in de door de NV zelf ontwikkelde argumenta-
tie en voorgebrachte stukken.

Zo stelt de NV dat Van Dyck de vestiging in Antwerpen tweemaal bezocht in de perio-
de van 7 tot 16 november 1990 (vgl. conclusies pagina 13 en stuk 15 bundel NV) en dat
Baeck aan het einde van elke maand het kasboek en de rechtvaardigende stukken over-
maakte aan Van Dyck, die vervolgens deze documenten voor controle overmaakte aan de
zetel te Luik (vgl. 2de conclusies pagina 3).

Dit  bevestigt  het  standpunt dat  de  in het  Taaldecreet  bedoelde sociale  betrekkingen
doorgaans plaatsvonden in de vestiging te Antwerpen.

Bovendien blijkt uit de door de NV zelf voorgebrachte stukken dat een belangrijk ge-
deelte van de sociale contacten tussen de hoofdzetel in Luik en het in Antwerpen tewerk-
gestelde personeel, verliep via het verzenden van berichten per telefax.

De instructies en inlichtingen die op die wijze aan Baeck werden gegeven bereikten
hem uiteraard op de vestiging in Antwerpen.
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Eenzelfde bemerking geldt de telefonische contacten tussen hoofdzetel en vestiging in
Antwerpen, waarvan sprake in het verzoekschrift tot hoger beroep.

Bovenstaande feitelijke elementen laten toe te besluiten dat de vestiging in Antwerpen
moet worden beschouwd als een exploitatiezetel van de NV in de zin van het Taaldecreet,
en dat Baeck tijdens zijn tewerkstelling aan de exploitatiezetel was verbonden.

Dat Baeck regelmatig vergaderingen bijwoonde in Luik waar hem eveneens richtlijnen
en instructies werden gegeven doet daaraan geen afbreuk, net zo min als het feit dat zijn
arbeidsovereenkomst werd ondertekend te Luik, dat hij rapporten opstelde die hij verzond
naar de zetel in Luik, dat het C4 document als werkgever de NV vermeldt met zetel te
Luik en dat het loon werd betaald door de NV.

Het (arbeidshof) is daarbij geenszins gebonden door de besluitvorming in het arrest van
22 september 1988 waarnaar de NV in dit verband verwijst.

Niet alleen werd dit arrest niet tussen dezelfde partijen gewezen doch bovendien zijn de
feiten en de bewijsmiddelen die aan het (arbeidshof) in die zaak ter beoordeling werden
voorgelegd geenszins identiek met deze voorgelegd in het kader van deze betwisting.

De beide in de Franse taal opgestelde brieven van 12 december 1990 zijn bijgevolg nie-
tig zodat hiermee bij de verdere beoordeling van het geschil geen rekening mag worden
gehouden". (arrest, pagina 4 t/m 7).

Grieven
Artikel 52, §1, eerste alinea, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het ge-

bruik van de talen in bestuurszaken bepaalt in algemene regel dat de private bedrijven
voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden die bestemd zijn voor hun perso-
neel, de taal gebruiken van het gebied waar hun exploitatiezetel of onderscheiden exploi-
tatiezetels gevestigd zijn. Het Decreet van de Nederlandse Cultuurraad van 19 juli 1973
tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkge-
vers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven
akten en bescheiden van de ondernemingen (hierna genoemd: Taaldecreet) schrijft in zijn
artikelen 1 en 2 het gebruik van de Nederlandse taal voor voor de sociale betrekkingen
tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten
en bescheiden van de ondernemingen die een exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied
hebben.

De ligging van de exploitatiezetel bepaalt derhalve de toepasselijke taal. Een vestiging
maakt slechts een exploitatiezetel uit wanneer de meeste communicatie tussen werkgever
en werknemer en de meeste informatie en instructies van werkgever aan werknemer daad-
werkelijk in die vestiging plaats vinden. Dit blijkt onder meer uit de artikelen 3 en 4 van
het Taaldecreet van 19 juli 1973 die de sociale betrekkingen tussen werkgever en werkne-
mer definiëren als de mondelinge en schriftelijke individuele en collectieve contacten tus-
sen de werkgever en werknemer in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de tewerk-
stelling (artikel 3) of als de betrekkingen tussen werkgever en werknemer in de vorm van
bevelen, mededelingen, publicaties, dienstvergaderingen of personeelsvergaderingen, so-
ciale dienst, maatschappelijke werken, vervolmakingscyclussen, disciplinaire procedure,
onthaal en andere (artikel 4, §1).

Het bestreden arrest besluit, ondanks het aannemen van het bestaan van de elementen
die eiseres had aangevoerd tot bewijs dat de communicatie tussen werkgever en werkne-
mer zich hoofdzakelijk en daadwerkelijk te Luik situeerden, toch tot het bestaan van een
exploitatiezetel te Antwerpen op grond van de enkele gegevens die verweerder had aange-
voerd tot staving van het bestaan van sociale contacten tussen werkgever en werknemer te
Antwerpen.

Het bestreden arrest stelt aldus, na het bestaan van activiteiten te Antwerpen te hebben
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aangenomen (p. 5, al. 1 t/m 5) en na te hebben aangenomen dat Van Dyck de hiërarchi-
sche overste was van verweerder over wie hij het werkgeversgezag kon uitoefenen (p. 5,
al. 6 t/m p. 6, al. 3), enerzijds vast dat Van Dyck de vestiging te Antwerpen twee maal
heeft bezocht in de periode van 7 tot 16 november 1990 (p. 6, al. 5, eerste zinsnede), dat
verweerder aan het einde van elke maand het kasboek en de rechtvaardigende stukken
overmaakte aan Van Dyck die ze op zijn beurt voor controle aan de zetel in Luik over-
maakte (p. 6, al. 5, laatste zinsnede) en dat een belangrijk deel van de sociale contacten,
instructies en inlichtingen vanuit de hoofdzetel te Luik het personeel te Antwerpen bereik-
te via telefax en telefonische contacten (p. 6, al. 7 t/m 9). Het arrest leidt uit deze feitelijke
vaststellingen met betrekking tot de verhouding tussen Van Dyck en verweerder en met
betrekking tot het telefoon- en faxverkeer tussen de hoofdzetel te Luik en verweerder af
dat "de in het Taaldecreet bedoelde sociale betrekkingen doorgaans plaatsvonden in de
vestiging te Antwerpen" (p. 6, al. 6) en dat "de vestiging in Antwerpen moet beschouwd
worden als een exploitatiezetel van de NV in de zin van het Taaldecreet" (p. 6, voorl. Al.).

Het arrest leidt aldus het bestaan van een exploitatiezetel te Antwerpen enkel af uit de
vaststelling van het bestaan van een hiërarchische verhouding tussen Van Dyck en ver-
weerder, zonder nadere precisering van de contacten die beide te Antwerpen hadden be-
halve dan de enkele bezoeken van Van Dyck aan de vestiging te Antwerpen en de inont-
vangstname door hem van het kasboek en de rechtvaardigende stukken, en uit de vaststel-
ling van onrechtstreekse contacten via telefoon en fax tussen verweerder en de zetel te
Luik zonder precisering van de inhoud en draagwijdte van deze contacten.

Het bestreden arrest  stelt  anderzijds echter ook vast dat  de beslissingen inzake ver-
koopsvoorwaarden en de beslissing om al dan niet contracten af te sluiten door de directie
werden genomen op de maatschappelijke zetel te Luik, dat de facturatie op die maatschap-
pelijke zetel gebeurde (p. 5, al. 4), dat het kasboek en de rechtvaardigende stukken die
Van Dyck van verweerder ontving voor controle aan de zetel te Luik werden overgemaakt
(p. 6, al. 5), dat verweerder regelmatig vergaderingen bijwoonde in Luik, dat hij te Luik
richtlijnen en instructies ontving, dat zijn arbeidsovereenkomst te Luik werd ondertekend
en dat hij zijn rapporten naar de zetel in Luik verzond (p. 6, laatste al.). Uit het arrest blijkt
echter  dat  de  appèlrechters  deze  talrijke  gedetailleerde  elementen  niet  doorslaggevend
achtten voor het bepalen van de plaats waar de meeste communicatie, informatie en in-
structies daadwerkelijk plaats vonden, minstens dat deze elementen niet opwogen tegen de
hoger vermelde gegevens met betrekking tot de niet nader geconcretiseerde contacten tus-
sen Van Dyck en verweerder en met betrekking tot de niet nader gepreciseerde onrecht-
streekse contacten tussen de vestiging te Antwerpen en de zetel te Luik.

Deze niet relevant geachte elementen zijn precies deze die bedoeld zijn in de taalwetge-
ving, en in het bijzonder in de artikelen 3 en 4 van het Taaldecreet van 19 juli 1973. Zij
betreffen immers de rechtstreekse contacten tussen verweerder en diens werkgever in de
vorm van vergaderingen, inlichtingen, instructies, rapportering en controle, in tegenstel-
ling tot de door het bestreden arrest wel in aanmerking genomen elementen. Deze laatste
tonen immers geen rechtstreekse contacten van instructieve of informatieve aard tussen
verweerder en eiseres te Antwerpen aan.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet zonder miskenning van het wettelijk begrip
"exploitatiezetel" (de artikelen 1 en 2 van het Taaldecreet en 52, §1, van de gecoördineer-
de wetten) en evenmin zonder miskenning van het wettelijk begrip "sociale betrekkingen"
(de artikelen 3 en 4 van het Taaldecreet) tot het bestaan van sociale contacten en van een
exploitatiezetel te Antwerpen kon besluiten op grond van de enkele hoger vermelde vast-
stellingen met betrekking tot de band tussen verweerder en het hiërarchisch hoger perso-
neelslid Van Dyck en met betrekking tot de onrechtstreekse contacten (via telefoon en
fax) tussen verweerder en de zetel te Luik, in weerwil van de overige hoger vermelde vast-
stellingen onder meer met betrekking tot de door verweerder te Luik bijgewoonde verga-
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deringen, met betrekking tot de door hem te Luik rechtstreeks ontvangen instructies en in-
formatie en met betrekking tot de door hem aan de zetel te Luik gedane rapportering. Het
bestreden arrest houdt derhalve, door op grond van eerstvermelde gegevens en ondanks
laatstvermelde vaststellingen te besluiten tot het bestaan van een exploitatiezetel te Ant-
werpen en dus tot de toepasselijkheid van de Nederlandse taal op de litigieuze ontslag-
brieven, schending in van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het Decreet op de Nederlandse Cul-
tuurraad van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrek-
kingen tussen de werkgever en de werknemers, alsmede van de door de wet en de veror-
deningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, en van artikel 52,
§1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in be-
stuurszaken.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1 en 2 van het Decreet van 19 juli

1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tus-
sen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verorde-
ningen voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen, het Nederlands
de te gebruiken taal is voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de
werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van
de ondernemingen die een exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied hebben;

Overwegende dat de exploitatiezetel iedere vestiging of elk centrum met enige
standvastigheid is waaraan het personeelslid gehecht is en waar de sociale be-
trekkingen tussen de werkgever en de werknemer in principe plaatshebben: daar
worden doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid gegeven,
worden hem alle mededelingen gedaan en wendt hij zich tot zijn werkgever;

Overwegende dat, krachtens artikel 3 van voornoemd Decreet, de sociale be-
trekkingen zowel de mondelinge als de schriftelijke individuele en collectieve
contacten tussen de werkgevers en de werknemers omvatten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de tewerkstelling;

Dat, krachtens artikel 4, §1, van voornoemd Decreet, de sociale betrekkingen
tussen werkgevers en werknemers onder meer omvatten alle betrekkingen tussen
de werkgevers en de werknemers, die op het vlak van de onderneming plaatsvin-
den in de vorm van bevelen, mededelingen, publikaties, dienstvergaderingen of
personeelsvergaderingen,  sociale  dienst,  arbeidsgeneeskundige  dienst,  maat-
schappelijke werken, vervolmakings-cursussen, disciplinaire procedure, onthaal
en andere;

Dat de artikelen 3 en 4 van het Decreet derhalve de sociale betrekkingen om-
vatten die plaatsvinden in het kader van het ondergeschikt verband, of nog in het
hiërarchisch verband tussen de werkgever of zijn aangestelden en de werknemer;

Overwegende dat de bedoelde sociale contacten of sociale betrekkingen niet
beperkt zijn tot de contacten en betrekkingen die rechtstreeks plaatsvinden tussen
een orgaan van de vennootschap-werkgever en de werknemer; dat er evenzeer
sprake is van de bedoelde sociale contacten of sociale betrekkingen in de relatie
tussen de werknemer en de persoon of de personen die in naam van de werkge-
ver geheel of gedeeltelijk belast zijn met de uitoefening van het werkgeversgezag
over de werknemer;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat: 
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1. verkoopdirecteur Van Dyck binnen eiseres de persoon was die namens eise-
res een gedeelte van het werkgeversgezag over verweerder uitoefende en dat hij
bevoegd was om namens eiseres instructies te geven aan de verweerder;

2. Van Dyck de vestiging te Antwerpen, alwaar verweerder zijn arbeid hoofd-
zakelijk presteerde en waar hij de beschikking had over een kantoor en klanten
ontving, regelmatig bezocht, en verweerder aan het einde van elke maand het
kasboek en de rechtvaardigende stukken overmaakte aan Van Dyck, die vervol-
gens deze documenten voor controle overmaakte aan de zetel te Luik;

3. uit de door eiseres voortgebrachte stukken zelf blijkt dat een belangrijk ge-
deelte van de sociale contacten tussen de hoofdzetel in Luik en het in Antwerpen
tewerkgestelde personeel verliep via het verzenden van berichten per telefax en
dat de instructies en de inlichtingen die op die wijze aan Baeck werden gegeven
hem uiteraard bereikten op de vestiging in Antwerpen;

4. eenzelfde bemerking geldt voor de telefonische contacten tussen de hoofd-
zetel en de vestiging in Antwerpen;

Overwegende dat het arrest op grond hiervan oordeelt dat "de in het Taalde-
creet bedoelde sociale betrekkingen doorgaans plaatsvonden in de vestiging te
Antwerpen", dat die vestiging in Antwerpen moet beschouwd worden als een ex-
ploitatiezetel van eiseres in de zin van het Taaldecreet, waaraan verweerder tij-
dens zijn tewerkstelling was verbonden, en dat hieraan geen afbreuk doet het feit
dat verweerder regelmatig vergaderingen bijwoonde waar hem eveneens richtlij-
nen en instructies werden gegeven, dat verweerders overeenkomst te Luik onder-
tekend werd, dat de rapporten aan de zetel te Luik dienden verstuurd te worden
en dat het C4-document eiseres als werkgever vermeldt met zetel te Luik;

Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

22 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. Simont.

Nr. 245

2° KAMER - 23 april 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEKENDMAKING VAN EEN MISDRIJF -
ONWETTIGHEID BEGAAN DOOR DE AANGEVER - RECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - GEVOLG.

2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - UITOEFENING - BEKENDMAKING

VAN EEN MISDRIJF - GEVOLG - BEOORDELING.
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1º De strafrechter mag een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf alleen maar bewezen
verklaren op grond van regelmatig verkregen bewijs; de omstandigheid dat de aangever
van het misdrijf dit ingevolge een onwettigheid heeft vernomen, doet geen afbreuk aan
de rechtmatigheid van het bewijs, dat zelf  zonder enige onwettigheid naderhand werd
verkregen1. 

2º In geval van een bekendmaking van een misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar
ministerie te oordelen welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er
rechtmatig bewijs van in te zamelen2. (Art. 22, Sv.)

(E. T. PROVINCIE ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. P.01.0277.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 11 januari 2001.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser P. E. stelt in een memorie één middel voor. Dit middel is als volgt ge-

steld:
Geschonden wetsbepalingen en rechtsbeginselen
- het algemeen beginsel volgens hetwelk elke bewijsvoering rechtmatig hoort te zijn;
- artikel 8.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

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

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 154, 189 en 211 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Na de feiten van de tenlastelegging C te hebben heromschreven, bevestigt het bestreden

arrest het vonnis van de correctionele rechtbank op strafgebied, waarbij eiser werd veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor drie jaar en tot een geldboe-
te van 100 frank, op 20.000 frank gebracht door verhoging met opdeciemen of 1 maand
vervangende gevangenisstraf, en waarbij  de ontzetting werd uitgesproken uit het recht
voorzien in artikel 31.1°, van het Strafwetboek voor een termijn van vijf jaar, onder meer
op grond van de volgende motieven:

"Dat de beklaagde E. ten onrechte voorhoudt dat de strafvordering onontvankelijk zou
zijn nu hij meent dat de ganse bewijsvoering onwettig zou zijn, daar deze bewijsvoering
volledig gesteund zou zijn op twee anonieme aangiften vergezeld van bijlagen die enkel
zouden zijn bekomen door middel van schending van het briefgeheim en/of onrechtmatige
toe-eigening (diefstal of heling);

Dat het onderzoek een aanvang neemt met anonieme zendingen die gewagen van onre-
gelmatigheden in hoofde van ondermeer de beklaagde E.; dat deze zendingen bijlagen be-

1 Cass., 30 mei 1995, AR P.93.0946.N, nr. 267 met conclusies van advocaat-generaal GOEMINNE.
2 Ibid.



Nr. 245 - 23.4.02 HOF VAN CASSATIE 1097 

vatten waarin de aangever zijn inspiratie vond om de beweerde onregelmatigheden te for-
muleren; dat de wijze waarop de aangever in het bezit kwam van deze stukken (brieven
van en naar de beklaagde E.) niet volledig duidelijk is, alhoewel de beklaagde E. klaarblij-
kelijk zélf aan medewerkers toegang gaf tot de gegevens van zijn PC in zijn kantoor, en
mogelijk aan hem toekomende briefwisseling aldaar bewaarde;

Dat de zendingen van de aangever enkel de aangifte van beweerde feiten bevat zonder
evenwel het bewijs van de beweerde onregelmatigheden te bevatten; dat ze enkel bewerin-
gen bevatten en vage elementen die de aangever ertoe brengen vermoedens te formuleren;
dat de hierna aangebrachte bewijselementen geenszins te vinden zijn in de aangifte of de
erbij gevoegde stukken;

Dat de bewering dat de aangever enige onwettigheid zou hebben begaan bij het verwer-
ven van deze elementen dan ook geenszins de ontvankelijkheid van de strafvordering kan
beïnvloeden; dat  de hierna aangeduide bewijselementen alleszins op regelmatige wijze
werden bekomen in een regelmatig en wettig gestart en gevoerd gerechtelijk onderzoek;
dat gedurende de behandeling van de zaak tegenspraak mogelijk was omtrent elk terzake
dienend element;

Dienvolgens dat de strafvordering, nu hieromtrent geen andere middelen worden voor-
gebracht of door het Hof bemerkt, ontvankelijk is";

Grieven
1. Eerste onderdeel
De appèlrechters stellen uitdrukkelijk vast dat het onderzoek een aanvang neemt met

anonieme zendingen die gewagen van onregelmatigheden in hoofde van eiser, en die bijla-
gen bevatten waarin de aangever zijn inspiratie vond om de beweerde onregelmatigheden
te formuleren;

Eiser in zijn regelmatig voor het hof van beroep neergelegde besluiten had opgeworpen
dat de door de aangever bij zijn anonieme aangifte gevoegde bijlagen, onrechtmatig ver-
kregen waren.

Het bestreden arrest er zich toe beperkt als antwoord op dit regelmatig in eisers conclu-
sie voorgedragen verweer vast te stellen dat de wijze waarop de aangever in het bezit
kwam van deze stukken niet volledig duidelijk is.

De  appèlrechters  anderzijds  uitdrukkelijk  vaststellen  dat  de  aangever  zijn  inspiratie
vond in deze stukken om de beweerde onregelmatigheden in hoofde van eiser te formule-
ren.

Het bestreden arrest echter nalaat te onderzoeken of er enig verband bestaat tussen de
door de aangever verstrekte elementen, en de andere, later bij het onderzoek gevoegde be-
wijselementen.

De appèlrechters er zich toe beperken vast te stellen dat de zendingen van de aangever
enkel de aangifte van de beweerde feiten bevat zonder evenwel het bewijs van de beweer-
de onregelmatigheden te bevatten.

Het bestreden arrest aldus het algemeen beginsel volgens hetwelk elke bewijsvoering
rechtmatig hoort te zijn, en de artikelen 8.2 van het EVRM, en 154, 189 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering schendt.

Het bestreden arrest minstens het Hof niet in staat stelt zijn wettigheidscontrole uit te
oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Eiser in zijn regelmatig voor het Hof neergelegde besluiten niet alleen had aangevoerd

dat de oorspronkelijk bij de anonieme aangifte gevoegde documenten op onrechtmatige
wijze werden verkregen, doch expliciet het middel had ontwikkeld dat alle onderzoeksda-
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den waarnaar in het vonnis van de correctionele rechtbank werd verwezen, eveneens on-
rechtmatig waren vermits zij werden verkregen nadat de strafvordering op gang gebracht
was.

Eiser in zijn besluiten meer bepaald had laten gelden dat het onderzoek een aanvang
nam en gesteund was op de anonieme klachten met de erbijgevoegde bijlagen die op we-
derrechtelijke  wijze  werden bekomen,  zodat  ook alle  later  verkregen bewijselementen
(opgesomd in de conclusie op p. 7) door dezelfde onregelmatigheid waren aangetast.

Het bestreden arrest dit regelmatig in eisers conclusie voorgedragen verweer, waaruit
werd afgeleid dat de strafvordering onontvankelijk diende te worden verklaard, niet beant-
woordt.

De appèlrechters weliswaar vaststellen dat de wijze waarop de aangever in het bezit
kwam van de stukken niet volledig duidelijk is, doch er zich voor het overige toe beper-
ken vast te stellen dat de in het arrest aangeduide bewijselementen alleszins op regelmati-
ge wijze werden bekomen.

De bestreden beslissing aldus geen antwoord inhoudt op het in eisers conclusie uiteen-
gezette  middel,  en  niet  regelmatig  is  gemotiveerd  (schending  van  artikel  149  van  de
Grondwet)".

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep blijkbaar enkel gericht is tegen de beslis-

singen die eiser kunnen grieven;
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de strafrechter een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf

alleen maar bewezen mag verklaren op grond van regelmatig verkregen bewijs;
Dat de onwettigheid of de onregelmatigheid van de tot staving van de strafvor-

dering  aangebrachte  bewijzen  niet  leiden  tot  de  niet-ontvankelijkheid  van  de
strafvordering maar wel de gegrondheid ervan kunnen aantasten;

Overwegende dat het bewijs van een misdrijf evenwel niet hetzelfde is als de
bekendmaking van een misdrijf;

Dat een bekendmaking niet voor onbestaande kan worden gehouden;
Overwegende dat in geval van een bekendmaking van een misdrijf het aan het

bevoegde openbaar ministerie staat te oordelen welk gevolg hieraan wordt gege-
ven en of het mogelijk lijkt om er regelmatig bewijs van in te zamelen;

Dat de omstandigheid dat de aangever van het misdrijf dit ingevolge een on-
wettigheid heeft vernomen, geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van het be-
wijs, dat zelf zonder enige onwettigheid naderhand werd verkregen; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, de appelrechters met de redenen die in het

middel zijn weergegeven, eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat de hierna aangeduide bewijs-

elementen alleszins op regelmatige wijze werden bekomen in een regelmatig en
wettig gestart en gevoerd gerechtelijk onderzoek";
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Dat zij aldus eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is ge-
wezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter :  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. De Gryse en Van Ommeslaeghe.

Nr. 246

2° KAMER - 23 april 2002

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN PRIVATE
GESCHRIFTEN - CONSTITUTIEVE ELEMENTEN - PRIVAAT GESCHRIFT DAT ZICH AAN DE

OPENBARE TROUW OPDRINGT EN ENIGERMATE ALS BEWIJS VAN EEN RECHTSFEIT KAN DIENEN -
AANGIFTE MET HET OOG OP EEN HEFFING - VERMELDING VAN ONJUISTE GEGEVENS - HEFFING

WAARVAN LATER BLIJKT DAT ZIJ NIET VERSCHULDIGD IS - GEVOLG.

Een aangifte met het oog op een heffing kan als een privaat geschrift beschouwd worden
dat zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan
dienen,  zodat  het  vermelden  van  onjuiste  gegevens  in  die  aangifte  het  misdrijf  van
valsheid in geschrifte en van gebruik van valse stukken kan opleveren, ook al blijkt dat na
het invullen van die aangifte de heffing niet verschuldigd was1. (Artt. 193 en 196 Sw.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.01.0300.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 19 januari 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

1 Zie Cass., 16 dec. 1997, A.R. P.96.1490.N, nr. 557; 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.
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hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken vereisen

dat  het  betrokken geschrift  dat  als  een  privaat  geschrift  dient  te  worden  be-
schouwd, zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een
rechtsfeit kan dienen;

Overwegende dat een aangifte met het oog op een heffing als een privaat ge-
schrift kan worden beschouwd dat zich aan de openbare trouw opdringt en eni-
germate als bewijs van een rechtsfeiten kan dienen ook al blijkt dat na het invul-
len van die aangifte de heffing niet verschuldigd is;

Overwegende dat de appèlrechters op grond van de redenen die in het middel
zijn weergegeven, wettig hebben kunnen oordelen dat de onjuiste gegevens die
eiser heeft vermeld op de aangifteformulieren betreffende het aantal ton verwij-
derde afvalstoffen een valsheid in geschrifte was en dat van deze valse stukken
gebruik werd gemaakt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat:  mr. Verbist.

Nr. 247

2° KAMER - 23 april 2002

RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK -
PERSOON DIE MET TOESTEMMING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TECHNISCHE BIJSTAND VERLEENT -
GEEN MEDEDELING DAT HIJ REEDS VERDACHT IS OF LATER VERDACHT ZOU KUNNEN ZIJN - LATERE

INVERDENKINGSTELLING EN VERVOLGING - GEVOLG.

Wanneer  een  persoon  aan  de  onderzoekers  of  de  aangestelde  deskundige  voor  de
vervulling  van  hun  opdracht  op  hun  verzoek  en  met  toestemming  van  de
onderzoeksrechter  technische  bijstand  verleent,  belet  dit  niet  dat  het  gerechtelijk
onderzoek ook tegen hem wordt gevoerd en hij later wegens de feiten die daarvan het
voorwerp uitmaken, in verdenking gesteld en vervolgd wordt, indien er aanwijzingen zijn
dat hij  bij  deze  feiten betrokken is;  de omstandigheid dat aan deze persoon,  die zijn
medewerking steeds kan weigeren, niet wordt medegedeeld dat hij reeds verdacht is of
later verdacht zou kunnen zijn, tast de loyaliteit van de bewijsvoering niet aan en brengt
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zijn recht van verdediging niet in het gedrang. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging)

(L.)

ARREST

(A.R. P.02.0174.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de algemene rechtsbeginselen inzake eerbiediging van het recht van verdediging en de

loyauteit bij de bewijsvoering in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
Eiser werd, na het faillissement van de NV Bemeco Partners (vonnis van 18 januari

1993), een aantal malen ondervraagd in onderzoeken lastens M., D. S. en V. B.. Eiser
werd op geen enkele manier, laat staan expliciet, verwittigd of op de hoogte gesteld dat hij
eveneens als een verdachte werd beschouwd in deze onderzoeken. Wel integendeel, in mei
1994 werd eiser, met de uitdrukkelijke toestemming van onderzoeksrechter De Meuter,
door de aangestelde deskundige Van Oosten verzocht  om hem behulpzaam te zijn bij
diens deskundig onderzoek. Eiser heeft dienvolgens in 1994, noodzakelijkerwijze als een
derde, meegewerkt aan de uitvoering van een deskundig onderzoek. Op geen enkel ogen-
blik werd eiser erop gewezen dat hij als een verdachte beschouwd werd en dat het resul-
taat  van  zijn  medewerking ook tegen hemzelf  gebruikt  zou (kunnen)  worden.  Op het
ogenblik van de vordering van het openbaar ministerie blijkt eiser dan bestempeld te wor-
den als mededader - 'verantwoordelijke voor de boekhouding'. Het hof van beroep, kamer
van in beschuldigingstelling, heeft in het arrest van 14 december 2001 overwogen dat:

'Dat het meewerken met het gerechtelijk onderzoek geen vrijgeleide oplevert in verband
met eventuele latere vervolging';

Dat de inverdenkingstelling en vervolging van deze inverdenkinggestelde in een latere
fase van het strafonderzoek het rapport van de deskundige niet aantast';

Dat daardoor evenmin zijn recht van verdediging is geschonden;
Grieven
Eiser had in besluiten voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen:
"De inverdenkingstelling strekt ertoe dat een persoon niet jaren in onwetendheid ver-

keert over het feit dat hij het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek, en dat hij
dit slechts verneemt op het ogenblik dat hij uitgenodigd wordt tot de procedure voor de
raadkamer.

Dit is precies wat (eiser) overkomen is doch bovendien werd in 1994 (nadat hij voor-
dien reeds verhoord was geworden 'als getuige') aan (eiser) expliciet gevraagd om als der-
de (buitenstaander) medewerking te verlenen aan de uitvoering van een onderzoeksdaad. 
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In deze omstandigheden is het onaanvaardbaar om (eiser) niet op dat ogenblik ook for-
meel op de hoogte te stellen dat het onderzoek dat gevoerd wordt ook aanleiding gaf tot
het bestaan van 'ernstige aanwijzingen van schuld' in zijnen hoofde.

In 1994 had men formeel moeten zeggen dat (eiser) beschouwd werd als 'verantwoor-
delijke voor de boekhouding' en als verdachte, terwijl de onderzoeksrechter (eiser) inte-
gendeel expliciet niet als een verdachte beschouwt. (Eiser) is als verdachte (verantwoor-
delijke voor de boekhouding) moeilijk te beschouwen als 'een derde die de deskundige be-
hulpzaam mag zijn' bij de uitvoering van een onderzoeksdaad.

Ofwel beschouwt men (eiser) in 1994 als louter uitvoerder onder gezag, leiding en toe-
zicht (registreerwerk), maar dan kan men achteraf (eiser) op grond van dezelfde eerdere
verklaringen niet gaan beschouwen als mededader en de verantwoordelijke van de boek-
houding, omdat men hem in 1994 onherstelbaar verschalkt heeft in zijn rechten van verde-
diging (loyauteit bewijsvoering/procesvoering) door hem te beschouwen 'als een derde'
die behulpzaam mag zijn bij de uitvoering van een onderzoeksdaad.

Er is immers niet alleen het zwijgrecht in hoofde van elke 'verdachte', maar ook het
principe dat men niet gehouden kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken.

In casu gebeurt de medewerking dan nog met de expliciete toestemming van de onder-
zoeksrechter, (eiser) is 'onderzoeker' en 'verdachte'."

Het hof (van beroep) overweegt terecht dat het meewerken aan een gerechtelijk onder-
zoek geen vrijgeleide oplevert in verband met eventuele latere vervolging.

In casu heeft eiser echter, met toestemming van de onderzoeksrechter, een deel van de
opdracht van de aangestelde deskundige (openen en uitprinten van de computergegevens
met  boekhoudkundige  gegevens  van  te  onderzoeken  vennootschappen  'van  de
verdachten') uitgevoerd.

De verklaringen die eiser voordien aflegde worden naderhand in 1998 door het open-
baar ministerie aangewend om eiser te bestempelen als mededader - verantwoordelijke
voor de boekhouding én het deskundig verslag wordt eveneens tegen eiser gebruikt.

Het hof van beroep stelt vervolgens, zonder nadere motivering, dat de rechten van ver-
dediging van eiser niet zijn geschonden.

Eiser meent dat hij wel degelijk onherstelbaar verschalkt werd en het (in casu) onaan-
vaardbaar was om hem in 1994 niet mee te delen dat hij als mededader (verantwoordelijke
voor de boekhouding) beschouwd werd en het onderzoek ook lastens hem gevoerd werd.

Thans mocht eiser in de gegeven omstandigheden er in 1994 terecht van uitgaan dat hij
niet als een verdachte beschouwd werd (na zijn voorafgaande verklaringen) doch als een
derde.

Een verdachte kan onmogelijk gevraagd worden om een deel van de opdracht van de
deskundige uit te voeren (technische problematiek openen computerdiscettes met boek-
houdkundige gegevens). 

Het feit dat de deskundige meedeelde dat dit met de instemming van de onderzoeks-
rechter gebeurde maakt het, enerzijds, de facto onmogelijk om te weigeren en vormt, an-
derzijds, de bevestiging dat het onderzoek niet lastens eiser gevoerd werd.

Een eventuele  andere  verdedigingsstrategie  van eiser  werd hierdoor  onmogelijk  ge-
maakt.

Eiser had immers als verdachte kunnen zwijgen (zwijgrecht) en een verdachte kan niet
verondersteld worden tegen zichzelf onderzoek te (helpen) voeren en op die manier aan
zijn eigen vervolging/veroordeling mee te werken.

Men kan geen deskundige én verdachte zijn. 
In besluiten voor de kamer van inbeschuldigingstelling had eiser tot slot gesteld dat in
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zijnen hoofde, jaren later niet meer regelmatig door het openbaar ministerie alsnog beslo-
ten kon worden om ook hem op te nemen in de vordering tot verwijzing naar de correctio-
nele rechtbank.

Wanneer in voormelde omstandigheden de betrokkene in onwetendheid wordt gelaten,
en aldus onherstelbaar in zijn recht van verdediging werd verschalkt, is er aanleiding om
te stellen dat dit leidt tot de nietigheid van de vervolging in hoofde van eiser.

Er is immers het principe van de loyauteit waarmee procespartijen moeten handelen,
hetgeen in casu manifest en onherstelbaar met de voeten getreden werd opzichtens eiser.

Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft nagelaten te motiveren
waarom het recht van verdediging van eiser in casu niet geschonden zou zijn, waar het
zich beperkt tot de algemene motivering dat meewerken met het gerechtelijk onderzoek
geen vrijgeleide oplevert.

Eiser heeft echter meer gedaan dan gewoon meewerken, eiser heeft - op verzoek en met
toestemming van de onderzoeksrechter - een deel van de opdracht van een aangestelde ge-
rechtsdeskundige uitgevoerd.

Het is onaanvaardbaar dat dergelijk verzoek aan een verdachte gericht zou kunnen wor-
den, zeker zonder dat deze geïnformeerd zou dienen te worden dat hij een verdachte is.

Het is onaanvaardbaar dat eiser klaarblijkelijk als 'een derde' beschouwd werd, om jaren
later het geweer radicaal van schouder te veranderen.

Het is evident dat eiser in mei 1994, indien ook maar enige twijfel hieromtrent in zijnen
hoofde zou bestaan hebben, juridisch advies ingewonnen zou hebben en minstens zou
hebben overwogen of deze 'medewerking' aangewezen was in zijn verdedigingsstrategie
als verdachte die men beschouwde als de verantwoordelijke voor de boekhouding.

De verdachte moet zelf zijn verdedigingsstrategie kunnen bepalen en kan er noch recht-
streeks, noch onrechtstreeks, toe verplicht worden mee te werken aan een rechtspleging
die tot zijn veroordeling kan leiden.

De grondrechten van eiser, meer bepaald de miskenning van de algemene rechtsbegin-
selen inzake de eerbiediging van het recht van verdediging en de loyauteit bij de bewijs-
voering in strafzaken werden onherstelbaar miskend.

IV. Beslissing van het Hof 
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat wanneer een persoon aan de onderzoekers of de aangestelde

deskundige voor de vervulling van hun opdracht op hun verzoek en met toestem-
ming van de onderzoeksrechter technische bijstand verleent, dit niet belet dat het
gerechtelijk onderzoek ook tegen hem wordt gevoerd en hij later wegens de fei-
ten die daarvan het voorwerp uitmaken, in verdenking gesteld en vervolgd wordt
indien er aanwijzingen zijn dat hij bij deze feiten betrokken is; dat de omstandig-
heid dat aan deze persoon, die zijn medewerking steeds kan weigeren, niet wordt
medegedeeld dat hij reeds verdacht is of later verdacht zou kunnen zijn, de loya-
liteit van de bewijsvoering niet aantast noch zijn recht van verdediging in het ge-
drang brengt;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest met de in het middel aangehaal-

de redenen eisers bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. E. Peeters, Mechelen.

Nr. 248

2° KAMER - 24 april 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS -
AMBTENAAR - VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING - GRENS.

2º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL -
AMBTENAAR - VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING - GRENS.

3º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS -
AMBTENAAR - VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING - VERVANGINGSINKOMEN - BRUTOBEDRAG -
TERUGBETALING - VOORWAARDE.

4º INDEPLAATSSTELLING - BEGRIP - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL -
AMBTENAAR - VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING - VERVANGINGSINKOMEN - BRUTOBEDRAG -
TERUGBETALING - VOORWAARDE.

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - ARBEIDSONGEVAL -
OVERHEIDSPERSONEEL - AMBTENAAR - VERZEKERAAR - INDEPLAATSSTELLING -
VERVANGINGSINKOMEN - BRUTOBEDRAG - TERUGBETALING - VOORWAARDE.

1º en 2° De verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die aan zijn
door  een  dergelijk  ongeval  getroffen  verzekerde,  tijdens  de  daaruit  voortvloeiende
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon uitbetaalt, treedt van rechtswege in de
rechten van de getroffene tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde, binnen de
grenzen van de door hem uitgekeerde bedragen, enerzijds,  en van het bedrag dat de
getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds1; aangezien de
verzekeraar  niet de werkgever van de getroffene is, lijdt hij  geen persoonlijke schade
wegens de derving van diens arbeidsprestaties. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 14, § 3
W. 3 juli 1967)

3º, 4° en 5° De partij  die in de rechten van de getroffene treedt,  kan van de voor het
ongeval aansprakelijke derde alleen de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die
zij  als vervangingsinkomen aan de getroffene heeft  uitbetaald,  voor zover  de rechter
vaststelt  dat  de vergoeding die de getroffene volgens het  gemeen  recht  had kunnen

1 Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. 2955 (A.C., 1980-81, nr. 418).
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verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art.
14, § 3 W. 3 juli 1967)

(L. T. O.M.O.B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1623.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 oktober 2001 in hoger be-

roep door de Correctionele Rechtbank te Charleroi gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres stelt een middel voor, gesteld als volgt.
Geschonden wetsbepalingen
- Artikelen 1165, 1249 tot 1252, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- Artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis heeft, wat de schade van de O.M.O.B. betreft, het beroepen von-

nis gewijzigd en vernietigd, en eiseres veroordeeld om aan de O.M.O.B. een bedrag van
284.805 BEF te betalen, meer de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet te
rekenen van 15 oktober 1996, meer de gerechtelijke interest, na aftrek van de provisie van
46.323 BEF en de interest die deze tegen de wettelijke rentevoet heeft opgeleverd te reke-
nen van de uitbetaling ervan, en dat vonnis heeft eiseres eveneens veroordeeld in de kos-
ten van de O.M.O.B., op grond dat: 

"B. Schade tijdens de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
De burgerlijke partij P. is van 15 juli 1996 tot 18 december 1996 weliswaar arbeidson-

geschikt gebleven, hoewel de door de gerechtsdeskundige bepaalde periode van arbeids-
ongeschiktheid eindigde op 15 oktober 1996.

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat naar gemeen recht rekening moest wor-
den gehouden met de conclusies van de gerechtsdeskundige, aangezien de twee bereke-
ningswijzen in beide stelsels (gemeenrechtelijk en wettelijk) verschillen, op voorwaarde
dat met de hiernavolgende opmerkingen rekening wordt gehouden.

De O.M.O.B. is weliswaar in de rechten getreden van de burgerlijke partij P.; dat ver-
geefs betwist wordt dat Mevrouw P., tijdens de T.A.O., haar nettoloon heeft verkregen
door middel van voorschotten op de van de derde terugvorderbare vergoeding.

De getroffene heeft een brutoloon genoten, waarvan fiscale lasten zijn afgehouden die
door de werkgever zijn gestort, zonder dat hij daarvoor van zijn arbeidsongeschikte aange-
stelde arbeidsprestaties heeft ontvangen.

Het is dat brutoloon dat in aanmerking moet worden genomen, aangezien de O.M.O.B.,
volgens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, schade heeft geleden.

De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat alleen rekening moest worden ge-
houden met het nettoloon, aangezien artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 in geen en-

2 Zie Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.98.0119.N, en 13 juni 2001, A.R. P.01.0271.F, nrs. 96 en 355.
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kele beperking voorziet.
De burgerlijke partij wijst er terecht op dat de getroffene tijdens de T.A.O. van 50 pct.

als arbeidskracht nergens anders had kunnen worden ingezet.
De  omvang  van  de  subrogatoire  vorderingen  van  de  arbeidsongevallenverzekeraar

strekt zich uit tot de schade die de getroffene heeft geleden, doordat hij tijdens die periode
zwaardere inspanningen heeft moeten leveren.

De O.M.O.B. heeft tijdens de periode van 15.07.1996 tot 18.12.1996 een bedrag van
267.981 frank gestort.

Op grond van het brutoloon en gelet op de hiervoor gemaakte opmerkingen, bedraagt
haar schade: 

- van 15.07.96 tot 31.10.96: 109 x 1902 fr. 207317 fr.
- van 01.11.96 tot 31.11.96: 30 x 1902 fr. x 25% 14265 fr.
- van 01.12.96 tot 31.12.96: 31 x 1902 fr. x 10% 5896 fr.
- van 01.01.97 tot 31.01.97: 31 x 1902 fr. x 5% 2948 fr.
230426
De rechtbank neemt de opmerkingen van de burgerlijke partij betreffende de bereke-

ningswijze over om het maandloon te bepalen.
Overzicht
Kosten: 54.379
Vergoedingen: 230.426
284.805
Provisie: 46.323
Interesten: tegen de wettelijke rentevoet te
rekenen van 15.10.1996".
Grieven
Eerste onderdeel: 
Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht

degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
De verzekeraar van de aansprakelijkheid van een persoon is, in de regel, slechts gehou-

den in zoverre zijn verzekerde aansprakelijk is gesteld.
Wie beweert schade te hebben geleden door de fout van een derde, in de veronderstel-

ling dat die hiertegen verzekerd is, of, meer bepaald, degene die voorhoudt voorschotten
te hebben betaald aan de getroffene, kan niet via een indeplaatsstelling in de rechten van
die getroffene, voor wie hij overeenkomstig zijn eigen regels is tussengekomen - bijvoor-
beeld het statuut van zijn personeel -, van de aansprakelijke derde of van diens verzeke-
raar méér terugvorderen dan wat de getroffene overeenkomstig de gemeenrechtelijke re-
gels van de aansprakelijkheid zelf had kunnen terugvorderen.

Met andere woorden, de voor een schade aansprakelijke persoon is alleen overeenkom-
stig de uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende beginse-
len ertoe gehouden de getroffene te vergoeden, zonder uiteraard gebonden te zijn door de
verbintenissen die uitsluitend tussen de getroffene en zijn werkgever zijn aangegaan.

In geval van derving van bedrijfsinkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende
ongeschiktheid, kan de "brutowedde" alleen in aanmerking worden genomen wanneer de
rechter vaststelt dat het bedrag van de sociale en fiscale lasten die op de (volgens het ge-
meen recht toegekende) vergoeding rusten, gelijk zijn aan het bedrag van de lasten die op
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de wedde van de getroffene rustten. 
Het bestreden vonnis stelt  uitsluitend vast dat "de getroffene een brutoloon genoten

heeft, waarvan fiscale lasten zijn afgehouden die door de werkgever zijn gestort, zonder
dat hij daarvoor van zijn arbeidsongeschikte aangestelde arbeidsprestaties heeft verkre-
gen" (vonnis, blz. 3, § 1).

Toch hebben de appèlrechters geenszins nagegaan of het bedrag van de sociale en fisca-
le lasten die op de (volgens het gemeen recht toegekende) vergoeding rusten, overeen-
stemt met het bedrag van de op het loon van de getroffene te betalen sociale en fiscale las-
ten.

Het bestreden vonnis stelt evenmin vast dat eiseres fiscale bijdragen heeft moeten beta-
len op de vergoedingen die volgens het gemeen recht zijn verschuldigd ten gunste van de
getroffene, mevrouw P.; het vonnis stelt alleen vast, en (dat) is niet hetzelfde, dat de werk-
gever van de getroffene, de "Forem" van Charleroi, zoals uit de stukken blijkt waarop het
Hof vermag acht te slaan, fiscale lasten voor zijn ambtenaar heeft betaald.

Het bestreden vonnis stelt dus niet vast dat de bedragen van de fiscale lasten die op de
door de aansprakelijke derde (eiseres)(naar gemeen recht) verschuldigde vergoeding rust-
ten, en de "wedden" die de "Forem" aan zijn ambtenaar heeft uitbetaald overeenkomstig
zijn statuut, even hoog zijn.

De appèlrechters beslissen desalniettemin dat rekening moet worden gehouden met de
"brutowedde" om de rechten van de O.M.O.B. (arbeidsongevallenverzekeraar van de "Fo-
rem" van Charleroi) ten aanzien van eiseres te bepalen.

Die rechters gronden hun beslissing op het feit dat de rechtsvordering van O.M.O.B.
steunt op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dat die persoonlijk schade zou heb-
ben geleden.

De appèlrechters verzuimen evenwel te verduidelijken welke schade de O.M.O.B. per-
soonlijk zou hebben geleden door de daad van eiseres.

De werkgever die zijn werknemer, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, een loon uitbe-
taalt, kan in sommige gevallen weliswaar betogen dat hij schade heeft geleden door het
feit zelf van de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer, veroorzaakt door de fout van
een derde, die laatstgenoemde moet vergoeden. Het is evenwel uitgesloten dat een "ar-
beidsongevallenverzekeraar" van die werkgever persoonlijk dergelijke schade lijdt, aange-
zien hij uiteraard niet verstoken is gebleven van de diensten van zijn arbeidsongeschikte
werknemer.

Die verzekeraar lijdt geen persoonlijke schade en kan ook geen persoonlijke schade lij-
den in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat beslist dat de O.M.O.B. persoonlijke schade
heeft  geleden op grond van artikel  1382 van het  Burgerlijk  Wetboek,  zodat  rekening
moest worden gehouden met de brutowedde van de arbeidsongeschikte werknemer om de
rechten van die verzekeraar tegen de voor die arbeidsongeschiktheid aansprakelijke derde
te bepalen, (i) niet vaststelt dat het bedrag van de fiscale lasten die rusten op de vergoe-
ding (die volgens gemeen recht was of moest worden toegekend) even hoog is als het be-
drag van de lasten die rustten op de bedragen die door de werkgever (of rechtstreeks door
de arbeidsongevallenverzekeraar) aan de getroffene zijn uitbetaald, verantwoordt zijn be-
slissing wat dat betreft dus niet naar recht en kent aan de O.M.O.B., in haar hoedanigheid
van indeplaatsgestelde, onwettig een hoger bedrag toe dan wat de getroffene, Mevrouw P.,
naar gemeen recht had kunnen vorderen, en aldus meer bedraagt dan de werkelijk geleden
schade (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zo-
ver nodig, van de artikelen 1165 en 1249 tot 1252 van het Burgerlijk Wetboek) en is even-
min regelmatig met redenen omkleed, en belet aldus het toezicht door het Hof van Cassa-
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tie (schending van artikel 149 van de Grondwet) en (ii) schendt de artikelen 1382 en, voor
zover nodig, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het de O.M.O.B. vergoeding
toekent voor schade die zij niet geleden heeft en niet heeft kunnen lijden, aangezien zij
niet de werkgever van de getroffene was en dus niet verstoken is kunnen blijven van de
arbeidsprestaties van die persoon.

(...);
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door

verweerster gemaakte kosten: 
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiseres veroor-

deelt om aan verweerster een bedrag van 284.805 frank te betalen wegens de
door haar verzekerde P. geleden tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 

Over het middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betref-

fende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor on-
gevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheids-
sector, de verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die
aan zijn door een dergelijk ongeval getroffen verzekerde in de daaruit voortvloei-
ende  periode  van  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  een  wedde  uitbetaalt,  van
rechtswege in de rechten van de getroffene treedt tegen de voor het ongeval aan-
sprakelijke derde, binnen de grenzen van, enerzijds, de door hem uitgekeerde be-
dragen en, anderzijds, het bedrag dat de getroffene volgens het gemeen recht had
kunnen verkrijgen; dat de verzekeraar, aangezien hij niet de werkgever van de
getroffene is, overigens geen persoonlijke schade lijdt wegens de derving van
diens arbeidsprestaties;

Overwegende dat de partij die in de rechten van de getroffene treedt, van de
voor het ongeval aansprakelijke derde alleen de terugbetaling kan vorderen van
de brutobedragen die zij als vervangingsinkomen aan de getroffene heeft uitbe-
taald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens
het gemeen recht had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze als zijn loon zou zijn
belast;

Overwegende dat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat "de getroffene een
brutoloon heeft genoten [waarvan] fiscale lasten [zijn afgehouden] die door de
werkgever zijn  gestort",  beslist  dat  "het  dat  brutoloon (is)  dat  in  aanmerking
moet worden genomen", op grond dat, enerzijds, "de O.M.O.B., volgens artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, schade [heeft geleden]", en dat, anderzijds,
"de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat alleen rekening moest wor-
den gehouden met het nettoloon, aangezien artikel 14, §3, van de wet van 3 juli
1967 in geen enkele beperking voorziet";

Overwegende dat de beslissing om aan verweerster het brutobedrag toe te ken-
nen van de vervangingsinkomsten die zij ten gunste van haar verzekerde heeft
uitbetaald, niet naar recht is verantwoord op grond van artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek, aangezien verweerster geen persoonlijke schade heeft geleden
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door de derving van de arbeidsprestaties van haar verzekerde en de appèlrechters
niet hebben vastgesteld dat zij daarnaast nog andere persoonlijke schade zou heb-
ben geleden; dat die beslissing evenmin is verantwoord op grond van artikel 14,
§ 3, van de voormelde wet van 3 juli 1967, aangezien de appèlrechters niet heb-
ben vastgesteld dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht
had kunnen verkrijgen, op dezelfde wijze zou zijn belast als haar loon;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan ver-

weerster een bedrag van 284.805 frank te betalen wegens de door M.-T. P. gele-
den tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

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

Veroordeelt verweerster in vier vijfde van de kosten van het cassatieberoep en
laat het overige vijfde ten laste van eiseres;

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

24 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver : de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Bützler en Houtekier.

Nr. 249

2° KAMER - 24 april 2002

DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - ONPARTIJDIGHEID -
BEGRIP.

De onpartijdigheid die de deskundige in acht moet nemen, verbiedt hem niet een technisch
of  wetenschappelijk  advies  uit  te  brengen  over  het  bestaan  of  het  ontbreken  van
materiële gegevens die een misdrijf opleveren1; als de deskundige geloof hecht aan de
verklaring van een persoon, die beweert seksueel misbruikt te zijn, en vermeldt dat dit
misbruik blijvende letsels heeft veroorzaakt, spreekt hij zich aldus niet uit over de schuld
van de beklaagde. (Art. 43, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0012.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is beperkt tot de strafrechtelijke beschikkingen op grond

waarvan eiser is  veroordeeld, en is gericht tegen een arrest van 29 november

1 Zie Cass., 21 nov. 1989, A.R. 3069, nr. 178; 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
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2001 van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 10 april 2002 heeft afdelingsvoorzitter Marc Lahousse

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Jean Spreutels geconcludeerd.
Eisers raadsman heeft op 23 april 2002 een noot neergelegd op de griffie van

het Hof.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt vier middelen in een verzoekschrift voor en drie middelen in een

memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. De beslissing van het Hof
A. Over de in de memorie aangevoerde middelen: 
Over het eerste middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens artikel 43 van het Wetboek van Strafvordering, het

beoordelen van de aard en de omstandigheden van de misdaad of het wanbedrijf
tot de opdracht van de gerechtsdeskundige behoort; dat de onpartijdigheid die de
deskundige in acht moet nemen, hem niet verbiedt een technisch of wetenschap-
pelijk advies uit te brengen over het bestaan of het ontbreken van materiële gege-
vens die een misdrijf opleveren;

Dat de deskundige, die geloof hecht aan de verklaring van een persoon, die be-
weert seksueel misbruikt te zijn, en vermeldt dat dit misbruik blijvende letsels
heeft veroorzaakt, zich niet uitspreekt over de schuld van de beklaagde en zich,
wat dat betreft, aan geen enkel vooroordeel schuldig maakt;

Dat, bijgevolg, de weigering van de appèlrechters om dat deskundigenonder-
zoek nietig te verklaren, ondanks de vordering die hen daartoe verzocht, noch het
recht op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld miskent;

Overwegende dat, voor het overige, de vermelding volgens welke de deskun-
dige zich geen rechtsprekende bevoegdheid toe-eigent wanneer hij de hem toe-
vertrouwde opdracht uitvoert en aldus uitspraak doet over de waarheid van een
feit van de daaruit voortvloeiende schade, geenszins tegenstrijdig is;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de conclusies van het door psycholoog Jean-Philippe Cornet

neergelegde deskundigenverslag als volgt  is  gesteld: "Kortom, er  kan worden
aangenomen dat: 1. M. letsels vertoont ten gevolge van de feiten van verkrach-
ting; 2. M. geloofwaardig is; 3. het betoog van M. haar niet is aangeleerd";

Overwegende dat het arrest vermeldt dat die deskundige "het kind M. geloof-
waardig acht en de mening is toegedaan dat zij letsels heeft overgehouden aan de
feiten van verkrachting, waarop toespeling is gemaakt maar die hij toch aanne-
melijk vindt";

Overwegende dat het arrest, door die overweging, aan die conclusies een uit-
legging geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, en, bijgevolg,
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de bewijskracht van de akte die ze bevat, niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

24 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Lahousse, afdelingsvoor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie van  de  h.  Spreutels,  advocaat-generaal  –  Advocaat:
mr. Snyers, Luik.

Nr. 250

2° KAMER - 24 april 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - CORRECTIONELE RECHTBANK

DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE

DAARVOOR VAN DE ZAAK HEEFT KENNISGENOMEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER - GEVOLG.

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONPARTIJDIGHEID

VAN DE RECHTER - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE DAARVOOR VAN DE ZAAK HEEFT

KENNISGENOMEN ALS VOORZITTER VAN DE RAADKAMER - GEVOLG.

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE

RECHTER - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET - SAMENSTELLING

VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE DAARVOOR VAN DE ZAAK HEEFT KENNISGENOMEN ALS

VOORZITTER VAN DE RAADKAMER - GEVOLG.

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERNIETIGING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING -
GEEN EINDBESLISSING - UITBREIDING - VOORWAARDE.

1º, 2° en 3° De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat
zitting houdt die reeds als voorzitter  van de raadkamer  kennisgenomen heeft  van de
zaak, toen hij de beklaagde naar het vonnisgerecht had verwezen, schendt de artt. 6.1
E.V.R.M.  en  14.1  I.V.B.P.R.,  die  het  recht  op  een  onpartijdige  rechterlijke  instantie
waarborgen1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14.1, I.V.B.P.R.)

4º Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing
op  de  tegen  hem  ingestelde  strafvordering,  brengt  de  vernietiging  mee  van  de
eindbeslissingen  betreffende  het  beginsel  van  aansprakelijkheid,  en  van  de  niet-
definitieve beslissingen betreffende de omvang van de schade, die gewezen zijn op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste

1 Zie Cass.,  2 okt. 1985, A.R. 4426, nr. 58; 27 mei  1986, A.R. 9836, nr.  591; 4 feb. 1997, A.R.
P.95.0238.N, en de concl. O.M. vóór Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, volt. terechtz., nr. 362,
inz. blz. 849, nr. 7.
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beslissing2.

(P. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0105.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 december 2001 door de

Correctionele Rechtbank te Neufchâteau in hoger beroep gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.

III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering: 
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 6.1 van

het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politie-
ke rechten: 

Overwegende dat die bepalingen voorschrijven dat eenieder, bij het vaststellen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht heeft op
een behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechterlijke instantie;

Overwegende dat de correctionele rechtbank, die de door de eerste rechter aan
eiser opgelegde straffen bevestigt, met name was samengesteld uit voorzitter F.
Moinet, die daarvoor van de zaak had kennisgenomen, toen hij, in de hoedanig-
heid van voorzitter van de raadkamer, eiser naar het vonnisgerecht heeft verwe-
zen;

Overwegende dat de aldus samengestelde correctionele rechtbank niet de bij
de voormelde bepalingen vereiste waarborgen voor een onpartijdige rechterlijke
instantie bood; dat het bestreden vonnis aldus nietig is;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de door
de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen: 

Overwegende dat de vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van ei-
ser, van de beslissing over de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernieti-
ging meebrengt van de eindbeslissingen betreffende het beginsel van aansprake-
lijkheid, en van de niet-definitieve beslissingen betreffende de omvang van de
schade, die gewezen zijn op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderin-
gen en die het gevolg zijn van de eerste beslissing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF

2 Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262; 27 okt. 1999, A.R. P.99.0584.F, nr. 568; 22 dec.
1999, A.R. P.99.1287.F, nr. 698.
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Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt elke verweerder in een tiende van de kosten van het cassatiebe-

roep en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne, zit-

ting houdende in hoger beroep.

24 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 251

2° KAMER - 24 april 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN -
BEVESTIGING - VOORWAARDEN.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE

AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING - VOORWAARDEN.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE

AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN -
BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 105 -
DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING -
DRAAGWIJDTE.

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 108 -
DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING -
DRAAGWIJDTE.

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 -
DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING -
DRAAGWIJDTE.

1º en 2° Uit het feit alleen dat een wetsontwerp tot bevestiging niet binnen de bij art. 11, §
2, Douane- en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend,
kan niet worden afgeleid dat art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop, het K.B. van 29 dec. 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat art. 11, niet
geldig bevestigt.  (Art. 11 A.W.D.A.; art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop; K.B. 29 dec. 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake
minerale olie)

3º,  4°,  5°,  6°  en  7°  Art.  43,  Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor
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accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles
daarop, dat het K.B. 22 dec. 1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had,
heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat
koninklijk  besluit  te  gronden,  past de rechter  geen nieuwe bepaling op een daarvoor
reeds bestaande situatie toe, maar beslist hij alleen dat de bepalingen van dat besluit,
door de uitwerking zelf van de wet, verondersteld worden vanaf die periode uit die wet
voort te vloeien, zodat de bij de Wet 10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding
geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde toezicht en sluit het de toepassing van de artt. 105
en 108 Gw. uit1. (Artt. 105, 108 en 159 Gw. 1994; art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben en  het  verkeer
daarvan  en  de  controles  daarop;  K.B.  29  dec.  1992  betreffende  de  structuur  en  de
accijnstarieven inzake minerale olie)

(V. T. BELGISCHE STAAT, Min. V. Fin.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0118.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 21 december 2001 van het

Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in zijn verzoekschrift, memorie genoemd, drie middelen voor, ge-

steld als volgt.
Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
Beginsel van de rechtszekerheid, met inbegrip van het principieel verbod op de terug-

werkende kracht van wetten, decreten en ordonnanties in samenhang met de artikelen 6 en
6bis van de Grondwet.

Grieven
De bekrachtiging geschiedt met terugwerkende kracht, zodat de belasting geacht wordt

op een grondslag in de strikte zin te berusten vanaf de oorsprong ervan.
Het beginsel van de terugwerkende kracht van de belastingwet is door het Arbitragehof

veroordeeld in een arrest van 22 november 1990 (nr. 36/90, Arbh. - A, 327), volgens het-
welk: 

"De retroactiviteit tast het grondbeginsel van de rechtszekerheid aan. Volgens dat be-
ginsel moet de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk zijn, zodat de rechtzoe-
kende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op het tijd-
stip dat die handeling wordt verricht".

Artikel 11, § 2 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1977 op de douane en de ac-
cijnzen bepaalt te dezen dat "de besluiten, die in de loop van een jaar zijn getroffen bij
toepassing van § 1, tezamen het voorwerp (uitmaken) van een ontwerp van bekrachti-
gingswet dat, bij het begin van het volgende jaar, bij de wetgevende Kamers wordt inge-

1 Zie Cass., 28 feb. 1986, A.R. F.1235.N, nr. 416.
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diend".
Met toepassing van de rechtspraak van het Arbitragehof, meent (eiser) dat de aantasting

van het grondbeginsel van de rechtszekerheid buiten verhouding staat tot de opzet van de
belasting,  aangezien  het  koninklijk  besluit  met  terugwerkende  kracht  bekrachtigd  had
moeten worden binnen de door de wetgever in artikel 11, § 2, uitdrukkelijk voorgeschre-
ven termijn, en de terugwerkende kracht bijgevolg niet in aanmerking kan worden geno-
men.

Welnu, het hof van beroep veroordeelt (eiser) alleen omdat het aan de belastingwet te-
rugwerkende kracht verleent.

Het (bestreden) arrest moet worden vernietigd wegens miskenning van het beginsel van
de rechtszekerheid.

Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-

tele vrijheden, ondertekend te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Grieven
Volgens artikel 7 van dat Verdrag "(kan) niemand worden veroordeeld wegens een han-

delen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten
tijde dat het handelen of nalaten geschiedde...".

Op het ogenblik van de invoer was er te dezen geen enkele wettelijke grondslag voor de
belastingen noch voor de vervolgingen.

De wettelijke grondslag zal pas gelegd worden door de omvorming van het koninklijk
besluit van 29 december 1992 in een wet, met toepassing van artikel 43 van de wet van 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden heb-
ben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Tot dan toe had [eiser] de vervolgingen kunnen vermijden met toepassing van de artike-
len 170, 159, 108 en 105 van de Grondwet.

Bijgevolg moet het [bestreden] arrest vernietigd worden wegens schending van artikel 7
van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (Wet van 13 mei 1955, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 19 augustus 1955).

Derde middel
Geschonden wetsbepaling
Artikel 15 van het Internationaal Verdrag betreffende burgerrechten en politieke rech-

ten, gesloten te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981;

Grieven
Volgens dat artikel 15 "(kan) niemand worden veroordeeld wegens een handelen of na-

laten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat
het handelen of nalaten geschiedde...".

Op het ogenblik van de invoer was er te dezen geen enkele wettelijke grondslag voor de
belastingen noch voor de vervolgingen.

De wettelijke grondslag zal pas gelegd worden door de omvorming van het koninklijk
besluit van 29 december 1992 in een wet, met toepassing van artikel 43 van de wet van 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden heb-
ben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Tot dan toe had (eiser) de vervolgingen kunnen vermijden met toepassing van de artike-
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len 170, 159, 108 en 105 van de Grondwet.
Bijgevolg moet het [bestreden] arrest vernietigd worden wegens schending van artikel

15 van het Verdrag van 19 december 1966 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (Wet van 15 mei 1981, bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad van 6 juli 1983).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering: 
Over de drie middelen in hun geheel: 
Overwegende dat het eerste middel, in zoverre het de schending aanvoert van

de artikelen 6 en 6bis (lees: 10 en 11) van de Grondwet, niet ontvankelijk is we-
gens onduidelijkheid;

Overwegende dat, krachtens artikel 11, § 2, van de algemene douane- en ac-
cijnzenwet, de besluiten die in de loop van een jaar met toepassing van § 1 van
dat artikel zijn getroffen om de goede uitvoering te verzekeren van internationale
akten, beslissingen, aanbevelingen en afspraken, tezamen het voorwerp uitmaken
van een ontwerp van bekrachtigingswet, dat, bij het begin van het volgende jaar,
bij de wetgevende Kamers wordt ingediend;

Overwegende dat, enerzijds, uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachti-
gingswet niet binnen de bij dat artikel bepaalde termijn bij de wetgevende Ka-
mers is ingediend, niet kan worden afgeleid dat artikel 43 van de wet van 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van
29 december 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat artikel 11, niet gel-
dig bekrachtigt;

Overwegende dat, anderzijds, een wet die een koninklijk besluit bevestigt, dat
besluit tot een wet omvormt; dat het voormelde artikel 43 van de wet van 10 juni
1997 het koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel heeft be-
krachtigd voor de periode dat het uitwerking had; dat de appèlrechters, door de
veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, geen nieuwe
bepaling toepassen op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar alleen hebben
beslist dat de bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992 waarop
de door eiser gepleegde misdrijven berusten, door de uitwerking zelf van de wet
verondersteld werden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij
de voormelde wet van 10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding gaf tot
het bij artikel 159 van de Grondwet bedoelde toezicht en de toepassing van de
artikelen 105 en 108 van de Grondwet uitsloot; dat de appèlrechters hun beslis-
sing aldus naar recht verantwoorden;

Dat de middelen, in zoverre, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door
verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering: 
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Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

24 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 252

1° KAMER - 25 april 2002

1º BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE
BESLISSING - BEGRIP.

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BETWISTING OVER DE
INVORDERING - VONNIS DAT DE VORDERING INWILLIGT - OPENBARE ORDE - BERUSTING.

1º  De  stilzwijgende  berusting  in  een  rechterlijke  beslissing  kan  worden  afgeleid  uit  de
omstandigheid dat appellant in de gevoerde briefwisseling de tegen hem uitgesproken
veroordeling op geen enkel punt aanvecht, enkel om gemak van betaling verzoekt  en
vervolgens zonder enig voorbehoud betalingen verricht tot  het voldoen van de gehele
schuld1. (Art. 1045, derde lid Ger.W.)

2º De betwisting over de invordering van een achterstallige belasting over de toegevoegde
waarde raakt  de openbare orde.  Daarentegen verstoort  een vonnis dat een tegen de
belastingplichtige ingestelde vordering inwilligt de openbare orde niet, zodat berusting in
dergelijk vonnis mogelijk is2. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)

(Z. T. BELGISCHE STAAT-MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

(A.R. C.00.0373.N)

Conclusies van advocaat-generaal met opdracht D. Thijs:

(…)

II.1. Wat het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel betreft

(…)

II.1.2. Luidens art.  1044 Ger.W. is ‘berusten in een beslissing’ afstand doen van de
rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten van die beslissing kan aan-
wenden of reeds heeft aangewend3.

1 Zie ook: Cass. 29 okt. 1987, A.R. nr. 7918,  A.C., 1987-88, nr. 128; Cass. 2 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0240.F, A.C., 1994, nr. 283; Cass. 8 januari 1998, A.R. nr. C.96.0230.N, A.C., 1998, nr. 14.
2 Zie ook: Cass. 12 januari 1956, A.C. 1956, 361.
3 Cass. 19 juni 1989, A. C. 1988-89, 1254.
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Toegepast inzake hoger beroep betreft berusting een persoonlijke, eenzijdige4 en onher-
roepelijke rechtshandeling, houdende de afstand van het recht op hoger beroep in se5. Het
is een daad van beschikking, waarbij men het rechtsmiddel van hoger beroep zelf prijs-
geeft. Deze afstand (van verdere rechtsvordering) doet het recht teniet om verder (anders)
te handelen met betrekking tot de aanspraak die voor de eerste rechter is gebracht6.

Krachtens  art.  1045,  1ste  lid  Ger.W.  kan  een  dergelijke  berusting  uitdrukkelijk  of
stilzwijgend zijn,  waarna het  3de lid  preciseert  dat  “de  stilzwijgende berusting alleen
(kan)  worden  afgeleid  uit  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende  akten  of  feiten
waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de
beslissing”.

De stilzwijgende berusting door een partij in een gewezen rechterlijke beslissing kan
derhalve enkel worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende handelin-
gen of feiten, waaruit blijkt dat die partij  het vaste en ondubbelzinnige voornemen heeft
haar instemming te betuigen met die beslissing7.

Hoewel de appèlrechter deze handelingen of feiten op een in cassatie onaantastbare wij-
ze vaststelt, gaat het Hof van Cassatie na of de feitenrechter op grond van die vaststellin-
gen wettelijk tot een stilzwijgende berusting heeft kunnen besluiten8.

Nu de afstand van een recht strikt moet worden uitgelegd en slechts kan worden afge-
leid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn, is de rechtspraak moeilijk te
vinden voor een stilzwijgende berusting9.

II.1.3. Waar de appèlrechter echter, zoals voormeld, te dezen vaststelt dat verweerder,
in navolging van het beroepen vonnis, -middels aangetekende zending dd. 14 december

4 Anders dan de afstand van het geding (in hoger beroep), die -zodra de gedaagde partij (in hoger be-
roep) ten gronde heeft geconcludeerd- (door de geïntimeerde) moet worden aanvaard, moet de berus-
ting niet worden aanvaard.
5 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding,
Antwerpen, Maklu, 1995, p. 324, nrs. 722-723; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Facul-
té de droit, d’economie et de sciences sociales de Liège, 1985, p. 473-474, nrs. 698-701.
6 Art. 821, 2de lid Ger.W.; K. BROECKX, o.c., p. 329-330, nrs. 732-734.
7 Cass. 15 april 1982,  A.C. 1981-82, 993; Cass. 23 april 1982,  A.C. 1981-82, 1024; Cass. 24 juni
1982, A.C. 1981-82, 1341; Cass. 26 januari 1984, A.C. 1983-84, 620; Cass. 19 juni 1989, A.C. 1988-
89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, A.C. 1989-90, 284; Cass. 2 juni 1994, A.C. 1994, 569.
8 Cass. 19 juni 1989, A.C. 1988-89, 1254; Cass. 2 juni 1994, A.C. 1994, 569. 
9 Zie inzonderheid: Cass. 4 maart 1982,  A.R. 1981-82, 835 (de spontane uitvoering ‘onder voorbe-
houd’ van een veroordeling); Cass. 24 juni 1982, A.R. 1981-82, 1341 (het verzoek tot uitbreiding van
een deskundigenopdracht); Cass. 22 oktober 1982,  A.R. 1982-83, 279 (de spontane uitvoering van
een veroordeling); Cass. 7 januari 1983, A.R. 1982-83, 587 (zich naar de wijsheid gedragen); Cass. 24
november 1983, A.R. 1983-84, 359 (de spontane uitvoering van een veroordeling, een brief van een
niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 1 december 1983, A.R. 1983-84, 385 (een brief van
een niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 26 maart 1984, A.R. 1983-84, 975 (de spontane
uitvoering van een veroordeling); Cass. 13 februari 1985, A.R. 1984-85, 805 (de betaling in uitvoe-
ring van een bij voorraad uitvoerbare beslissing); Cass. 10 november 1988, A.R. 1988-89, 287 (door-
haling van de zaak van de rol); Cass. 19 juni 1989, A.R. 1988-89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, A.R.
1989-90, 284 (de betekening van een vonnis zonder voorbehoud); Cass. 27 oktober 1989, A.R. 1989-
90, 285 (een nieuwe dagvaarding in eerste aanleg); Cass. 18 december 1989, A.R. 1989-90, 544 (de
betaling door de veroordeelde partij op verzoek van de tegenpartij, na een brief van de advocaat van
de veroordeelde partij waarvoor geen bijzondere volmacht blijkt); Cass. 10 juni 1991, A.R. 1990-91,
997 (het zonder voorbehoud meewerken aan de uitvoering van een deskundigenonderzoek, het ver-
zoek tot aanstelling van een college van deskundigen); Cass. 27 juni 1991, A.R. 1990-91, 938 (de en-
kele omstandigheid dat de veroordeelde partij de beslissing gedeeltelijk heeft uitgevoerd); Cass. 16
januari 1992, A.R. 1991-92, 433 (de betaling van de gerechtskosten, brieven van de advocaat waar-
voor geen bijzondere volmacht blijkt); zie ook: K. BROECKX, o.c., p. 325-326, nrs. 725-726. 
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1992- aan eiser de afrekening ten bedrage van 1.318.461 BEF overmaakte met verzoek
hetzij te betalen, hetzij (i.g.v. hoger beroep) te consigneren,

- waarop eiser, via zijn fiscale raadgever, een afbetalingsplan voorstelde en in dit kader
verschillende afkortingen verrichtte, is zijn hierop gesteunde beoordeling dat een stilzwij-
gende berusting aan de zijde van eiser voorhanden is, naar recht verantwoord10, te meer nu
de appèlrechter hierbij uitdrukkelijk overweegt:

- “dat uit de lezing van (de) brieven van de C.V. EURACCO, geschreven in opdracht
van (eiser), enkel kan worden afgeleid dat (eiser) de tegen hem uitgesproken veroordeling
op geen enkel punt aanvecht en enkel om gemak van betaling verzoekt”,

- “dat tevens blijkt dat de uitgevoerde betalingen zonder enig voorbehoud11 (zijn) ver-
richt en (…) gedaan ter uitvoering van een zelf vooropgesteld afbetalingsplan tot voldoe-
ning van de gehele schuld”

en

- “dat (…) ten onrechte (is) aangevoerd dat de betalingen (zijn) verricht ingevolge de
uitvoerbaarheid  bij  voorraad  van  het  vonnis,  daar  de  eerste  rechter  niet  tot  de
uitvoerbaarheid heeft besloten”.

Het onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.

Ten overvloede weze opgemerkt dat de redengeving van het bestreden arrest nog kan
aangevuld worden met de vaststelling die de appelrechter op p. 3 van het arrest heeft ge-
daan, met name dat eiser aan het verzoek van de ontvanger van de B.T.W. dd. 14 decem-
ber 1992 om het bedrag van de B.T.W.-schuld binnen de twee maanden te consigneren in-
dien hij hoger beroep wenste in te stellen geen gevolg heeft gegeven. Uit het uitblijven
van de op straffe van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep voorgeschreven consig-
natie12, gepaard gaande met het zonder enig voorbehoud afkorten van de B.T.W.-schuld na
de consignatietermijn van twee maanden13, had de appelrechter wettig kunnen afleiden dat
eiser duidelijk te kennen had gegeven in het vonnis van de eerste rechter te berusten.

De  omstandigheid  dat  de  afwezigheid  van  consignatie  volgens  het  bestreden  arrest
uiteindelijk niet kan leiden tot de onontvankelijkheid van het hoger beroep bij gebrek aan
motivering, kan aan het voorgaande geen afbreuk doen.

II.2. Wat het tweede onderdeel van het enig cassatiemiddel betreft

II.2.1.  Eiser voert  schending aan van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
1O44 en 1O45 van het Gerechtelijk Wetboek, 45, 5O, § 1, 3° en 4°, 59, § 1, 64 van het
B.T.W.-Wetboek, en 16 van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking
tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. Volgens

10 Vgl. ook: Cass. 29 oktober 1987, A.R. 1987-88, 273 (de betekening, zonder protest noch voorbe-
houd, van een vonnis met bevel tot betaling, voorafgaand aan een uitvoerend beslag); Cass. 2 juni
1994,  A.R. 1994, 569 (de uitdrukkelijke beperking van het voorwerp van het hoger beroep); Cass.
8 januari 1998, R.W. 1998-99, 1121 (de wil om een conversie te doen van een nietige rechtshandeling
in een geldige rechtshandeling met verzaking aan de nietigheidssanctie).
11 Hiermee weerlegt de appèlrechter voormelde aanvoering van eiser als zouden de bedoelde betalin-
gen evengoed te verklaren zijn door verweerders verzoek tot consignatie, nu eiser dienaangaande niet
de minste aanduiding geeft.
12 Voor een overzicht van de rechtspraak inzake de toepassing van artikel 92, lid 2 B.T.W.-Wetboek,
zie P. WILLE, M. GOVERS en F. BORGER, “Fiscale Rechtspraakoverzichten - B.T.W. 1971-1998”, Lar-
cier, 2OOO, nr. 928 t.e.m. 955, p. 4O5 e.v.
13 De eerste betaling dateert van 18 februari 1993, hetzij na het verstrijken van de termijn van twee
maanden op 14 februari 1993.
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eiser kon de appèlrechter hoe dan ook niet tot een stilzwijgende berusting -door eiser- in
het beroepen vonnis besluiten, nu de aan dit vonnis ten grondslag liggende zaak -inzake
B.T.W.- de openbare orde raakt.

II.2.2.  Krachtens  de  gevestigde  rechtsleer14,  en  de  vaststaande  rechtspraak  van  Uw
Hof15, is berusting onmogelijk in zaken die de openbare orde aanbelangen, te weten wets-
bepalingen “die de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raken of die,
in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastleggen waarop de economische (politie-
ke, sociale) of morele orde van de maatschappij rust”16.

II.2.3. Toch is enige nuance geboden, nu niet het recht op hoger beroep in se de open-
bare orde raakt -en dus in beginsel mag worden prijsgegeven-,  maar de afstand ervan
slechts toegelaten is als het materieel recht waarop het geschil betrekking heeft mag wor-
den vrijgegeven17. 

Zoals voormeld, impliceert berusting een afstand (van verdere rechtsvordering18) die
het recht teniet doet om verder anders te handelen met betrekking tot de aanspraak die
voor de eerste rechter is gebracht.

Welnu,  enkel  wanneer  de  bescherming  van  dit  recht  de  openbare  orde  raakt,  is
berusting verboden.

In die optiek kan men bezwaarlijk berusten in een vonnis dat de echtscheiding uit-
spreekt19, de ontkenning van vaderschap inwilligt of een faillissement uitspreekt, doch wel
in een vonnis dat de echtscheidingsvordering afwijst20.

Waar ook het belastingrecht de openbare orde raakt21, kan men -in diezelfde optiek- be-
zwaarlijk berusten in een vonnis dat de lastens de belastingplichtige ingestelde vordering
afwijst, doch wel in een vonnis dat -zoals te dezen- de lastens de belastingplichtige inge-
stelde vordering inwilligt.

14 De bedoelde beperking is immers niet in het Ger.W. -evenmin voordien- terug te vinden (zie ter-
zake: A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in Handboek voor gerechtelijk recht, IV, Antwerpen, Standaard,
1973, p. 4, nr. 7; A. FETTWEIS, l.c., p. 474-475, nr. 702; E. GUTT en A.M. STRANART-THILLY, “Examen de
jurisprudence (1965-1970) – Droit judiciaire privé”, R.C.J.B. 1974, p. 573-574, nr. 97; R.P.D.B., v°
Appel en matière civile, sociale et commerciale, Complément VI, Brussel, Larcier, 1983, p. 35-36,
nrs. 145-154; J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de jurispudence (1971-1985): Droit judiciaire privé –
Les voies de recours”, R.C.J.B. 1987, p. 118-119, nr. 4.
15 Cass. 28 januari 1957,  A.C. 1957, 398; Cass. 11 december 1958,  A.C. 1959, 322; Cass. 12 juni
1959,  A.C. 1959, 836; Cass. 2 februari 1967,  A.R. 1967, 678; Cass. 9 april 1975,  A.R. 1975, 861;
Cass. 10 november 1977,  A.R. 1978, 303 (afstand van rechtsvordering); Cass. 26 september 1980,
A.R. 1980-81, 94; Cass. 19 oktober 1987, A.R. 1987-88, 202; Cass. 17 oktober 1988, A.R. 1988-89,
183; Cass. 7 april 1994,  A.R. 1994, 349 (afstand van rechtsvordering); Cass. 28 januari 1999,  R.W.
1999-2000, 918. 
16 Cass. 9 december 1948, A.C. 1948, 615; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, I, Leuven, Acco,
2000, 25-26 en 30.
17 K. BROECKX, o.c., p. 326-327, nr. 727.
18 Zie: B. VANLERBERGHE, “Berusting en afstand inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten”,
E.J. 1999, p. 78, nr. 18, die de berusting als afstand van een rechtsmiddel duidelijk onderscheidt van
de afstand van een rechtsvordering, nu - i.g.v. berusting - de eerste rechter reeds over de rechtsvorde-
ring heeft beslist en men, door te berusten, enkel ten volle het gezag van gewijsde van de beslissing
van de eerste rechter respecteert.
19 Zie ook: Cass. 26 september 1980, A.C. 1980-81, 94.
20 Zie ook: Cass. 12 januari 1956, A.C. 1956, 361 (afstand vanhoger beroep); contra: A. PIERARD, Di-
vorce et séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1928, 74-75.
21 Cass. 17 juni 1946, Pas. 1946, I, 241; Cass. 25 juni 1999, Bull. 1999, 396; J. VAN HOUTTE, Begin-
selen van het Belgisch belastingrecht, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1979, p. 38, nr. 39.
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Bepaalde auteurs gaan nog verder waar zij voorhouden dat het steeds mogelijk is te be-
rusten in een vonnis, ook raakt de aan dit vonnis ten grondslag liggende zaak de openbare
orde, nu men, door te berusten (evenals door het laten verstrijken van de termijn om een
rechtsmiddel aan te wenden), enkel ten volle het gezag van gewijsde van de beslissing van
de eerste rechter respecteert. De aan de openbare orde rakende zaak weerspiegelt hierbij
geenszins de enkele wil der partijen, doch is veeleer “l’œuvre de justice”22.

Het tweede onderdeel kan dan ook evenmin worden aangenomen.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.00.0373.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 maart 2000 gewezen door

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 45, 50, § 1, 3° en 4°, 59, § 1, en 64 van het BTW-Wetboek, zoals van toe-

passing voor de wijzigingen bij wetten van 22 december 1989 en 28 december 1992;
- artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de rege-

ling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van toepas-
sing zowel voor de wijziging bij koninklijke besluiten van 9 november 1982 en 17 decem-
ber 1982 als voor de wijziging bij koninklijk besluit van 30 december 1986;

- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt moet worden uitgelegd en en-
kel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. 

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart bij het bestreden arrest, rechtdoende op ei-

sers hoger beroep, dit hoger beroep ontoelaatbaar en veroordeelt eiser tot betaling van een
bedrag van 10.000 BEF wegens het instellen van een tergend en roekeloos hoger beroep
op grond: 

"dat (verweerder) tevens de berusting in het bestreden vonnis inroept om te concluderen
tot de ontoelaatbaarheid van het hoger beroep;

dat krachtens artikel 1044 van het Gerechtelijk Wetboek berusten in een beslissing, af-
stand doen is van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten van die

22 Zie terzake: G. HORSMANS en J. VAN COMPERNOLLE, “L’acquiescement et le désistement en matière
de divorce et de séparation de corps”, J.T. 1964, 458, zoals beaamd door B. VANLERBERGHE, l.c., p. 78,
nrs. 17-18, volgens wie het steeds mogelijk is te berusten in een vonnis inzake echtscheiding, onge-
acht of de eis tot echtscheiding ongegrond, dan wel gegrond is verklaard, nu de echtscheiding, ook na
berusting, niet de enkele wil der partijen is, doch “l’œuvre de justice”.
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beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend;
dat te dezen geen enkel overgelegd gegeven toelaat vast te stellen dat (eiser) uitdrukke-

lijk heeft berust in het bestreden vonnis in de zin van artikel 1045, lid 2, van het Gerechte-
lijk Wetboek;

dat evenwel krachtens voornoemde wetsbepaling de berusting ook stilzwijgend kan ge-
beuren, wanneer zij kan worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende
akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te
betuigen met de beslissing;

dat te dezen uit de overgelegde stukken blijkt dat: 
1. het bestreden vonnis werd gewezen op 19 oktober 1992;
2. de ontvanger van de B.T.W. bij aangetekend schrijven van 14 december 1992, in uit-

voering van het vonnis, de afrekening opstelde en (eiser) verzocht de som van 1.318.461
BEF te betalen;

3. de fiscale raadgever van (eiser) bij schrijven van 4 februari 1993 de ontvanger in
kennis stelde dat (eiser) het gevorderde bedrag niet in eenmaal kon voldoen en verzocht
voorlopig niet tot uitvoering van het vonnis over te gaan;

4.(eiser) op 18 februari 1993 een eerste afbetaling t.b.v. 2.424 BEF aan (verweerder)
deed;

5.de fiscale raadgever van (eiser) bij schrijven van 23 februari 1993 de ontvanger in
kennis stelde dat (eiser) bereid was maandelijkse afbetalingen t.b.v. 10.000 BEF te ver-
richten, en dat een eerste betaling onmiddellijk zal worden gedaan;

6.(eiser) vervolgens op 27 februari 1993, 11 april 1993 en 26 juli 1993 betalingen van
respectievelijk 10.000 BEF, 10.000 BEF en 50.000 BEF heeft verricht;

dat uit de lezing van de voornoemde brieven van de CV Euracco, geschreven in op-
dracht van (eiser) enkel kan worden afgeleid dat (eiser) de tegen hem uitgesproken ver-
oordeling op geen enkel punt aanvecht en enkel om gemak van betaling verzoekt;

dat tevens blijkt dat de uitgevoerde betalingen zonder enig voorbehoud werden verricht
en werden gedaan ter uitvoering van een zelf vooropgesteld afbetalingsplan tot voldoe-
ning van de gehele schuld;

dat dan ook het feit de schuld op geen enkel punt te betwisten, het feit om uitsluitend
om gemak van betaling te verzoeken en de omstandigheden vrijwillig betalingen zonder
enig voorbehoud te verrichten, onmiskenbaar duidelijk bepaalde en met elkaar overeen-
stemmende feiten en akten uitmaken, die enkel aanleiding kunnen geven tot het vaststel-
len dat (eiser) het vaste voornemen had zijn instemming met het vonnis van 19 oktober
1992 te betuigen, en hierin te berusten;

dat, rekening houdende met de vorenstaande vaststellingen, (verweerder) zeer terecht
stelt dat (eiser) stilzwijgend in het bestreden vonnis heeft berust in de zin van artikel 1045,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en derhalve afstand heeft gedaan van de aanwen-
ding van enig rechtsmiddel tegen dit vonnis;

dat de door (eiser) ingeroepen verweermiddelen niet van aard zijn vorenstaande vast-
stellingen te ontkrachten of te weerleggen; dat immers ten onrechte wordt aangevoerd dat
de betalingen werden verricht ingevolge de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis,
daar de eerste rechter niet tot de uitvoerbaarheid heeft besloten;

dat dienvolgens het hoger beroep van (eiser) ingevolge de stilzwijgende berusting on-
toelaatbaar is en hij in de kosten van hoger beroep, zoals hierna begroot, dient verwezen;

dat (verweerder) bij toelaatbare tegenvordering, ingesteld bij de op 28 september 1999
ingediende syntheseconclusie, de veroordeling van (eiser) tot betaling van de som van
25.000 BEF nastreeft, ten titel van schadevergoeding wegens het instellen van een tergend



Nr. 252 - 25.4.02 HOF VAN CASSATIE 1123 

en roekeloos hoger beroep;
dat te dezen uit de hierboven vastgestelde berusting, duidelijk blijkend uit vaststaande

feiten en akten, komt vast te staan dat (eiser) op duidelijke wijze met het bestreden vonnis
had ingestemd en onmiskenbaar te kennen had gegeven afstand van het rechtsmiddel te
doen; dat derhalve het instellen van hoger beroep een volkomen onverantwoorde daad uit-
maakt, waardoor dit hoger beroep een tergend en roekeloos karakter verkrijgt;

dat derhalve (verweerder) in casu terecht een schadevergoeding wegens het instellen
van een tergend en roekeloos hoger beroep vordert, doch geen concrete gegevens voor-
brengt die uitwijzen dat de geleden schade 25.000 BEF bedraagt; dat dan ook de toeken-
ning van een vergoeding van 10.000 BEF te dezen een billijke schadeloosstelling uit-
maakt, zodat de tegenvordering van (verweerder) in vorenstaande zin gegrond is. 

Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1044 van het Gerechtelijk Wetboek bestaat de berusting in een

beslissing in het afstand doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige
punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend.

Deze berusting kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend zijn.
Stilzwijgende berusting kan evenwel enkel worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar

overeenstemmende handelingen of feiten, waaruit blijkt dat de partij het vast en ondubbel-
zinnig voornemen heeft haar instemming met deze beslissing te betuigen.

Krachtens een algemeen rechtsbeginsel, waarvan onder meer artikel 1045, derde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek een toepassing uitmaakt, moet de afstand van een recht im-
mers strikt worden uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen ande-
re uitlegging vatbaar zijn.

Het kan derhalve slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vat-
baar zijn.

Overeenkomstig artikel 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals van toepassing
voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999, kan evenwel tegen de rechterlijke beslissing,
waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, niet op geldige wijze enig rechts-
middel worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in con-
signatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij
aangetekende brief tot de belastingschuldige richt.

Door het hof van beroep zelf wordt te dezen uitdrukkelijk vastgesteld, op het derde blad
van het bestreden arrest, dat uit de overgelegde stukken blijkt dat de ontvanger van de
BTW te Antwerpen bij aangetekend schrijven van 14 december 1992 eiser verzocht de
som van 1.318.461 BEF te consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas te Antwerpen
indien hij wenste hoger beroep in te stellen tegen het bestreden vonnis.

De vraag van eiser om het bedrag niet in een keer binnen de vooropgestelde termijn te
betalen, doch bij wijze van afbetalingen van 10.000 BEF, kon dan ook evenzeer te verkla-
ren zijn door zijn wil om te voldoen aan de voorafgaande consignatieverplichting, waar-
van de ontvankelijkheid van het in te stellen hoger beroep afhankelijk was, dan wel omdat
eiser meende dat het vonnis uitvoerbaar was bij voorraad.

Zo ook kan het feit dat de schuld op geen enkel ogenblik in de briefwisseling gericht
aan de BTW-ontvanger werd betwist te verklaren zijn door de omstandigheid dat bedoelde
ambtenaar niet is aangewezen om in hoger beroep kennis te nemen van de grieven tegen
de beslissing van de eerste rechter of door het feit dat de fiscale raadgever daartoe geen
opdracht had gekregen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest op grond van de gedane vaststellingen niet wettig
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heeft kunnen besluiten dat eiser duidelijk te kennen had gegeven in het vonnis van de eer-
ste rechter te berusten (schending van de artikelen 2, 1044 en 1045, derde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt
moet worden uitgelegd en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uit-
legging vatbaar zijn).

2. Tweede onderdeel
De bepalingen van het BTW-Wetboek verband houdende met de aftrekregeling, inzon-

derheid artikel 45 van het BTW-Wetboek, evenals met de regeling voor de voldoening
van de belasting, inzonderheid artikel 50, § 1, 3° en 4°, aangaande de verplichtingen, op-
gelegd aan de belastingplichtigen, om maandelijks aangifte te doen van de al of niet be-
lastbare handelingen die tijdens de vorige maand in de uitoefening van hun beroepswerk-
zaamheid werden verricht en van alle gegevens, die nodig zijn voor het berekenen van de
verschuldigde belasting en de toe te passen aftrekken, en om de verschuldigd geworden
belasting te voldoen binnen de termijn van indiening van de bij 3° voorgeschreven aangif-
te, evenals artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot
de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, waarbij de
formaliteiten worden voorgeschreven die moeten worden nageleefd bij de indiening van
de in artikel 50 van het BTW-Wetboek bedoelde aangifte, en de bepalingen aangaande de
bewijsmiddelen en controlemaatregelen, inzonderheid artikelen 59,  § 1,  en 64 van het
BTW-Wetboek, raken de openbare orde.

Overeenkomstig de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek kan evenwel
niet worden berust in beslissingen, gewezen in aangelegenheden die de openbare orde ra-
ken.

Te dezen hield de betwisting,  voorgelegd aan de feitenrechter ingevolge het verzet,
door eiser ingesteld tegen een dwangbevel, uitgevaardigd door de BTW-ontvanger op 24
februari 1987, verband met hoger vernoemde bepalingen, zoals kan worden afgeleid uit de
besluiten die door beiden partijen voor de eerste rechter, evenals in hoger beroep werden
uitgewisseld.

Hieruit volgt dat in zoverre het bestreden arrest oordeelt dat eiser vermocht stilzwijgend
te berusten in de beslissing, genomen door de eerste rechter over het verzet tegen het
dwangbevel van 24 februari 1987, uitgevaardigd voor een bedrag van 757.975 BEF we-
gens achterstallige BTW, vermeerderd met de intresten en boeten, het niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 1044, en 1045
van het Gerechtelijk Wetboek, 45, 50, § 1, 3° en 4°, 59, §1, 64 van het BTW-Wetboek,
zoals van toepassing voor de wijzigingen bij wetten van 22 december 1989 en 28 decem-
ber 1992, en 16 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de re-
geling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van toe-
passing zowel voor de wijziging bij koninklijke besluiten van 9 november 1982 en 17 de-
cember 1982 als voor de wijziging bij koninklijk besluit van 30 december 1986).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, de stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing alleen kan worden
afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit
blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de
beslissing;

Dat de afstand van het recht om hoger beroep in te stellen strikt moet worden
uitgelegd en slechts mag worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg-
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ging vatbaar zijn;
Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de feitelijke vaststellingen

vermeld op bladzijde 5 van het arrest, oordelen dat uit de lezing van de brieven
van de fiscale raadgever, geschreven in opdracht van eiser, uitsluitend kan wor-
den afgeleid dat  eiser de tegen hem uitgesproken veroordeling op geen enkel
punt aanvecht en enkel om gemak van betaling verzoekt;

Dat zij tevens oordelen dat de uitgevoerde betalingen zonder enig voorbehoud
werden verricht en werden gedaan ter uitvoering van een zelf vooropgesteld af-
betalingsplan tot het voldoen van de gehele schuld; 

Overwegende dat de appèlrechters zodoende, niet alleen aangeven uit welke
overeenstemmende feiten blijkt dat eiser het vaste voornemen had in het beroe-
pen vonnis te berusten, maar tevens uitsluiten dat eiser de afbetalingen heeft ge-
daan ter uitvoering van de voorafgaandelijke consignatieplicht of dat eiser zijn
schuld heeft betwist omdat de aangeschreven ambtenaar niet is aangewezen om
in hoger beroep kennis te nemen van de grieven tegen het beroepen vonnis of dat
eiser geen opdracht zou gegeven hebben aan zijn fiscaal raadgever;

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen, hun beslissing dat eiser stilzwij-
gend heeft berust in het beroepen vonnis, naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat

eiser verzet heeft ingesteld tegen het dwangbevel uitgevaardigd door de ontvan-
ger van de BTW op 24 februari 1987;

Dat eiser betwist de gevorderde achterstallige BTW verschuldigd te zijn, met
uitzondering van een bedrag van 78.253 BEF, te vermeerderen met boeten en in-
trest;

Overwegende dat de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of van
de gemeenschap betreft of die, in het privaatrecht de juridische grondslagen vast-
legt waarop de economische of morele orde berust, van openbare orde is; 

Dat een betwisting over de invordering van de belasting over de toegevoegde
waarde de openbare orde raakt;

Overwegende dat de berusting in een vonnis dat een lastens de belastingplich-
tige ingestelde vordering inwilligt evenwel de wezenlijke belangen van de Staat
of van de gemeenschap niet bedreigt en derhalve de openbare orde niet verstoort;

Overwegende dat uit de stukken het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het be-
roepen vonnis het verzet van eiser tegen het dwangbevel als ongegrond heeft af-
gewezen, met veroordeling van eiser in de kosten en dat verweerder voor de ap-
pèlrechters, in ondergeschikte orde, de bevestiging vroeg van het beroepen von-
nis;

Dat de appèlrechters door in die omstandigheden te oordelen, op grond van de
feitelijke omstandigheden die zij vaststellen, dat eiser stilzwijgend heeft berust in
het beroepen vonnis zodat het hoger beroep niet ontvankelijk is, hun beslissing
naar recht verantwoorden;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten:  mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 253

1° KAMER - 25 april 2002

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BETEKENING VAN
EEN DWANGBEVEL - VERHOGING VAN DE GELDBOETE MET 50 PCT. - DRAAGWIJDTE -
RECHTERLIJKE TOETSING.

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT OM EEN GEDING DOOR DE
RECHTER TE LATEN BESLISSEN - BEPERKINGEN - GRENZEN.

1º  De  verhoging  van  de  geldboete  met  50  pct.  in  geval  van  betekening  van  een
dwangbevel tot invordering van de verschuldigde B.T.W., waarin art. 2 van het K.B. nr.
41 van 30 januari  1987 voorziet,  strekt  ertoe, in het algemeen belang, procedures te
vermijden  vanwege  belastingplichtigen  die  geen  voldoende  redenen  hebben  om niet
vrijwillig de belastingschuld te betalen. De rechter vermag dit laatste na te gaan en te
beoordelen en kan terzake tot de bevinding komen dat de verhoging met 50 pct. niet kan
opgelegd worden louter omwille van de noodzaak een dwangbevel uit te vaandigen1. (Art.
2 K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

2º Eenieder heeft in beginsel het recht om een geding door de rechter te laten beslissen, in
de grenzen en volgens de vormen door de wet bepaald; de uitoefening van dit recht - dat
de openbare orde aanbelangt - mag wel worden beperkt, inzonderheid om vormen van
misbruik te bestrijden, doch mag niet worden gehinderd door een regel waarbij de loutere
uitoefening van dit recht gesanctioneerd wordt met een boete. 

(BELGISCHE STAAT-MINISTER VAN FINANCIËN T. S.)

ARREST

(A.R. C.00.0464.N)

1 In zijn tegenstrijdige schriftelijke conclusie had het O.M. Voorgehouden dat uit de tekst van art. 2
K.B. nr. 41 van 30 januari 1987 blijkt dat de verhoging van de geldboete met 50 pct. van rechtswege
verschuldigd  is  in  geval  van  kennisgeving  of  betekening  van  een  dwangbevel,  zonder  dat  de
administratie terzake enige mogelijkheid tot appreciatie wordt verleend. Door de verhoging met 50 %
van de fiscale geldboete af te wijzen op grond dat  "te dezen (eiser) geen gegronde redenen heeft
aangetoond waarom de aanvankelijk opgelegde geldboete ontoereikend is enkel omwille van het feit
dat  (verweerster)  zich  niet  akkoord  verklaarde  zodat  een  dwangbevel  diende  uitgevaardigd",
onderwerpen de appelrechters, in de stelling van het O.M., de wettelijke regeling aan voorwaarden
die met de wettekst onverenigbaar zijn.
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I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 17 januari 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het

bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toege-
voegde waarde;

- de artikelen 70, §1 en §1bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, al deze bepalingen zoals zij van kracht waren tijdens het jaar 1993.

Aangevochten beslissingen
Na vastgesteld te hebben dat de belastbare omzet van verweerster tijdens de jaren 1988

en 1989 hoger was dan uit haar aangiften bleek en dat het verweer van verweerster tegen
de vordering tot betaling van een bijkomend bedrag van belasting over de toegevoegde
waarde ongegrond was,

en na aldus vastgesteld te hebben dat het gevorderd bijkomend bedrag het voorwerp uit-
maakte van een dwangbevel, aan verweerster betekend op 16 april 1993, en het verweer
ten gronde van verweerster tegen dit dwangbevel te hebben van de hand gewezen, oor-
deelt het arrest nochtans: 

"Wat betreft de geldboete wordt enkel betwist de verhoging met 50 pct., gevorderd om-
wille van de noodzaak om een dwangbevel uit te vaardigen.

Te dezen heeft (eiser) geen gegronde redenen aangetoond waarom de aanvankelijk op-
gelegde geldboete ontoereikend is enkel omwille van het feit dat (verweerster) zich niet
akkoord verklaarde zodat een dwangbevel diende uitgevaardigd".

Grieven
De verhoging van de boete met 50 pct. vloeit voort uit het voorschrift zelf van artikel 2

van voormeld koninklijk besluit nr. 41. De administratie beschikt terzake niet over een
discretionaire macht en heeft niet tot plicht andere redenen aan te voeren om dit voor-
schrift toe te passen.

Hieruit volgt dat het arrest de toepassing van de wettelijke regeling aan voorwaarden
onderwerpt, die met het voorschrift onverenigbaar zijn, en waarvan het naleven zou veron-
derstellen dat de administratie over een discretionaire macht beschikt, die terzake onbe-
staande is, en aldus het terzake toepasselijk wettelijk stelsel miskent (schending van al de
in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit  nr.  41 van 30 januari

1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op
het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, de schaal bepaalt voor de
vermindering van de proportionele fiscale geldboeten met verwijzing naar de als
bijlage aan het besluit gevoegde tabellen A tot J;

Dat, overeenkomstig artikel 2 van dit koninklijk besluit, in geval van kennisge-
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ving of betekening van een dwangbevel bedoeld in artikel 85 BTW-Wetboek, de
in de tabellen A tot F van de bijlagen van het koninklijk besluit opgenomen geld-
boeten, worden verhoogd met 50 pct. zonder dat het gevorderde bedrag kleiner
mag worden dan 5 pct. van de verschuldigde belasting;

Overwegende evenwel dat de rechter moet kunnen oordelen of de sanctie be-
antwoordt aan de wettelijke voorschriften met inbegrip van de algemene rechts-
beginselen; dat het koninklijk besluit in die zin moet worden begrepen;

Dat eenieder in beginsel recht heeft om een geding door de rechter te laten be-
slissen, in de grenzen en volgens de vormen door de wet bepaald; dat dit recht de
openbare orde aanbelangt;

Dat de uitoefening van dit recht niet mag gehinderd worden door een regel
waarbij de loutere uitoefening van dit recht gesanctioneerd wordt met een boete;
dat dit recht wel mag worden beperkt, inzonderheid om vormen van misbruik te
bestrijden;

Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 1987 dan
ook in die zin moet worden uitgelegd dat de erin vermelde verhoging van de
geldboete ertoe strekt, in het algemeen belang, procedures te vermijden vanwege
belastingplichtigen die geen voldoende redenen hebben om niet vrijwillig de be-
lastingschuld te betalen;

Dat de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet uitsluiten dat de rechter
dit laatste nagaat en beoordeelt;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat "te dezen de (Staat) geen ge-
gronde reden heeft aangetoond waarom de aanvankelijk opgelegde boete ontoe-
reikend is enkel omwille van het feit dat (verweerster) zich niet akkoord ver-
klaarde zodat een dwangbevel diende uitgevaardigd"; dat zij zodoende te kennen
geven dat de verhoging met 50 pct. niet kan opgelegd worden louter omwille van
de noodzaak een dwangbevel uit te vaardigen;

Dat zij aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen niet schen-
den;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Tegenstrijdige conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten:  mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 254

1° KAMER - 26 april 2002
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HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ) - HERNIEUWING - WEIGERING - REDEN - PERSOONLIJKE EN WERKELIJKE INGEBRUIKNEMING -
BEGRIP.

Niet  naar  recht  verantwoord  is  de  beslissing dat  de door  de verhuurders  aangevoerde
persoonlijke ingebruikneming niet voldoet aan de wettelijke voorschriften omdat het gaat
om een ingebruikneming waarbij de in de wet opgesomde personen het verhuurde goed
niet  volledig  of  bij  uitsluiting  in  gebruik  nemen,  daar  ingevolge  de  wet  het  voorheen
verhuurde goed weliswaar in zijn geheel in gebruik genomen moet worden, maar niet
vereist  is  dat  het  gaat  om een  materiële  ingebruikneming  die  permanent  de  gehele
oppervlakte van dat goed beslaat1. (Art. 16, I, 1°, Handelshuurwet)

(L. e.a. T. FRITAX C.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0618.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 juni 2000 in hoger beroep

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet, dat is boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afde-

ling IIbis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis wijzigt het beroepen vonnis en bekrachtigt de aanvraag tot huur-

hernieuwing van de handelshuur tussen de partijen die verweerster op 15 juni 1998 had
gedaan, zegt dat huur hernieuwd is en veroordeelt de eisers in de kosten op grond dat het
sporadisch gebruik van een zeer klein deel van de parkingplaatsen in de nabijheid van de
maatschappelijke zetel van de bvba "Restaurant Fringshaus", door de klanten van dat res-
taurant niet kan worden uitgelegd als persoonlijk gebruik aangezien er noch volledig noch
uitsluitend gebruik van de verhuurde goederen is door een van de in artikel 16, I, 1°, van
de Handelshuurwet  bedoelde personen.  Dienaangaande doet  de omstandigheid niet  ter
zake dat verweersters klanten andere dan de voor de snack voorbehouden plaatsen gebrui-
ken in zoverre die plaatsen van verweerster niet werden verhuurd en klaarblijkelijk ook
door de andere weggebruikers worden gebruikt die noch klanten van verweerster noch van
de bvba "Restaurant Fringshaus" zijn. 

Grieven
Luidens artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet kan de verhuurder de hernieuwing van

de huur weigeren als hij persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik wil ne-

1 Cass., 18 juni 1987, A.R. 7644, nr. 641; 30 april 1976, A.C., 1976, 981; 19 dec. 1969, A.C., 1970,
380.
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men, of het op die wijze in gebruik wil doen nemen door een van de begunstigden die in
die wetsbepaling op beperkende wijze worden opgesomd. Het persoonlijk gebruik in de
zin van artikel 16, I, 1°, van de wet impliceert niet dat heel het gehuurde goed constant en
volledig door de verhuurder wordt  gebruikt,  wanneer die tevens de  gedeelten van het
vroeger verhuurde goed die niet rechtstreeks werden gebruikt, voor het bestemde persoon-
lijk gebruik aanwendt. Het bestreden vonnis dat vereist dat het persoonlijk gebruik door
hemzelf of door een van de in artikel 16, I, 1°, bedoelde personen volledig en exclusief
moet zijn, voegt aan die wetsbepaling voorwaarden toe die zij niet bevat en is dus niet
naar recht verantwoord (schending van artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet). Het be-
streden vonnis dat niet vaststelt dat de gedeelten die niet constant worden gebruikt door de
eisers voor andere doeleinden dan die waarvoor zij de huurhernieuwing hadden gewei-
gerd, zouden zijn gebruikt, is althans niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de verhuurder ingevolge artikel 16, I, 1°, van de Handels-

huurwet van 30 april 1951, de hernieuwing van de huur kan weigeren als hij per-
soonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik wil nemen, of het in gebruik
wil doen nemen door een van de in dat artikel opgesomde personen;

Overwegende dat het gebruik in de zin van die wetsbepaling weliswaar het ge-
hele vroeger verhuurde goed moet omvatten maar dat niet is vereist dat het moet
gaan om een permanent materieel  gebruik van de gehele oppervlakte van dat
goed, wanneer een van de in die bepaling bedoelde personen het goed voor het
bestemde persoonlijk gebruikt aanwendt;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door te zeggen dat het occasioneel ge-
bruik van enkele parkingplaatsen in de buurt van de maatschappelijke zetel van
de bvba "Restaurant Fringshaus" door de klanten van dat bedrijf niet kan worden
uitgelegd als een persoonlijk gebruik aangezien er noch volledig noch uitsluitend
gebruik van het voorwerp van de huurovereenkomst is door een van de in artikel
16, I, 1°, van die wet bedoelde personen, zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt;

Dat het middel in die mate gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het het hoger beroep aan-

neemt en uitspraak doet over de aan verweerster verweten fouten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Rechtbank van

Eerste Aanleg te Eupen, zitting houdend in hoger beroep.

26 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. Verbist en Kirkpatrick.
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Nr. 255

1° KAMER - 26 april 2002

1º EN 2° BESLAG — BEWAREND BESLAG - BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN -
TOEPASSING SANCTIE - VOORWAARDEN.

1º Uit de artt. 1451 en 1456 Ger.W. kan niet worden afgeleid dat de daarin vastgelegde
sancties niet uitgesproken kunnen worden indien de beslagleggende schuldeiser, op het
ogenblik dat de rechter uitspraak doet over hun toepassing, geen enkele maatregel van
tenuitvoerlegging  jegens  de  derde-beslagene  heeft  genomen  of  indien  de
geldigheidsduur van het bewarend beslag onder  derden is verstreken1.  (Artt.  1451 en
1456 Ger.W.)

2º De beslissing die enkel vermeldt dat de artt. 1451 en 1456 Ger.W. de beslagrechter niet
dwingend verplichten de derde-beslagene schuldenaar te verklaren voor de oorzaken van
het beslag is niet naar recht verantwoord; het is de beslagrechter immers niet toegestaan
dat  hij,  enkel  indien de omstandigheden van de zaak  zulks  verantwoorden,  de in  de
voornoemde bepalingen bedoelde sancties niet toepast2. (Artt. 1451 en 1456 Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. GEMEENTE HERSTAL – COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0253.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 februari 2001 gewezen door

het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee cassatiemiddelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1242 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1422, 1445, 1446, 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1458, 1491, 1540, 1542

en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen

1 Cass., 18 juni 1987, A.R. C.97.0085.N, nr. 374; 11 april 1997, A.R. C.94.0178.N, nr. 182; 3 dec.
1990, A.R. 8820, nr. 174.
2 Over de regeling van de artt.  1451 en 1456 in 't algemeen, raadpleeg noot de Leval, Traité des
saisies, nr. 155 e.v., p. 232 e.v., en La saisie-arrêt, nr. 123 e.v., p. 189 e.v.; Ledoux, Les dossier du
J.T., nr. 109; E. DIRIX, "De aard van de schuldenaarsverklaring bij derdenbeslag" R.W., 1989-1990, p.
1020 e.v.
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Na te hebben vermeld dat "de eerste rechter op grond van een motivering die op een zo-
wel passende als volledige wijze antwoordt op de in de conclusie uiteengezette juridische
argumenten, een juiste toepassing maakt van de enige rechtsregels waarop de beslechting
van het geschil dient te worden gegrond en die door het hof [van beroep] zijn overgeno-
men, op oordeelkundige wijze beslist dat de door (eiser) tegen (verweerster) ingestelde
rechtsvordering ontvankelijk, maar niet gegrond is", verklaart het bestreden arrest het ho-
ger beroep van eiser niet gegrond, bevestigt het tevens het bestreden vonnis, wijst het de
oorspronkelijke rechtsvordering van eiser af en veroordeelt het hem in de door verweer-
ster gemaakte kosten, op de van het beroepen vonnis overgenomen gronden, namelijk dat
"(artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek) weliswaar nog te begrijpen valt in het zeer
zeldzame geval dat het derdenbeslag slaat op aan de schuldenaar toebehorende lichamelij-
ke roerende goederen die zich bij een derde bevinden (...), maar geen zin heeft in het ge-
val dat het derdenbeslag slaat op de schuldvordering die de schuldenaar op de derde-be-
slagene heeft; dat de derde-beslagene in dat geval de sommen nooit uit handen geeft; dat
de derde-beslagene de sommen niet uit handen kan geven, aangezien ze nooit afzonderlijk
bestaan"; dat "het aan de derde-beslagene opgelegde verbod in werkelijkheid betrekking
heeft op de betaling van de schuldenaar; dat hij zich anders blootstelt aan het gevaar dat
hij een tweede maal moet betalen aan de beslagleggende schuldeiser, aangezien de eerste
betaling niet  aan de beslagleggende schuldeiser kan worden tegengeworpen; dat  zulks
evenwel veronderstelt dat de derde-beslagene op een gegeven ogenblik verplicht is het
geld aan de schuldeiser te betalen (zie het vonnis van de correctionele rechtbank ...); dat
het bewarend derdenbeslag van 22 februari 1993 te dezen nooit in uitvoerend beslag is
omgezet (...); dat ten overvloede dient te worden opgemerkt dat het derdenbeslag niet is
vernieuwd binnen drie jaar te rekenen vanaf het arrest van het hof van beroep van 8 de-
cember 1993, zodat het vóór elke omzetting vervallen is" en dat "de verwijzing naar arti-
kel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek niet terzake dienend is, aangezien de bij die tekst
opgelegde sanctie om dezelfde redenen de omzetting van het bewarend beslag in uitvoe-
rend beslag veronderstelt; dat zich immers in het tegenovergestelde geval de absurde situ-
atie zou voordoen dat de eis van de schuldeiser door de feitenrechter zou worden afgewe-
zen en  [dat]  hij  van  de derde-beslagene betaling  zou krijgen voor  een  niet-bestaande
schuldvordering" en op de eigen gronden dat "(...) de artikelen 1451, 1452 en 1456 van
het Gerechtelijk Wetboek alleen kunnen worden aangevoerd door een schuldeiser die in
het bezit is van een rechtsgeldige titel, dat is, te dezen, door een schuldeiser die aantoont
dat het door hem gelegde bewarend beslag regelmatig is omgezet in uitvoerend beslag;
[dat] dit trouwens de enige werkelijke strekking is van de beslissing van de eerste rechter
wiens gedachtegang (...) des te minder aanleiding kan aangeven tot betwisting, nu hij be-
rust op een strikte analyse van de wettelijke criteria die van toepassing zijn op het geschil
en nu (eiser), die zijn betoog hoofdzakelijk toespitst op allerhande rechtspunten die geen
verband houden met de ene vraag die werd gesteld, de onjuistheid of de onvolledigheid
ervan niet aantoont in zijn conclusie" en dat "niemand zich, zoals (eiser) doet, kan beroe-
pen op artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek door het uit zijn context te rukken en de
toepassing ervan te eisen zonder rekening te houden met de beginselen die zijn neergelegd
in andere wetsbepalingen, zoals bijvoorbeeld in artikel 1458 van voornoemd wetboek,
volgens hetwelk het bewarend beslag onder derden slechts geldt gedurende drie jaren met
ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er geen beschikking is gegeven,
te rekenen vanaf het exploot, waarbij nog komt dat bij het verstrijken van die termijn, het
beslag van rechtswege ophoudt gevolg te hebben, tenzij het hernieuwd wordt".

Grieven
Het beslag onder derden is het beslag op onlichamelijke roerende goederen, sommen of

roerende zaken die toebehoren aan de beslagen schuldenaar en die zich onder een derde
bevinden.
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Het beslag kan slaan op schuldvorderingen of op alle andere onlichamelijke roerende
goederen die deel uitmaken van het vermogen van de beslagene, met uitsluiting van de li-
chamelijke roerende goederen die enkel vatbaar zijn voor beslag op roerende goederen.

Artikel 1242 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de betaling, door de schuldenaar
aan zijn schuldeiser gedaan in weerwil van een beslag, niet geldig is ten aanzien van de
beslaglegger, ongeacht het voorwerp van het beslag.

Krachtens artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek mag de derde-beslagene vanaf de
ontvangst van de akte houdende het bewarende derdenbeslag de sommen of zaken die het
voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon schulde-
naar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag.

Krachtens artikel  1452 van dat  wetboek is  de derde  onder  wie  onder  meer  op een
schuldvordering bewarend derdenbeslag is gelegd, gehouden binnen vijftien dagen verkla-
ring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag en dient hij
daarin nauwkeurig alle dienstige gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen
te vermelden. Die verklaring dient volgens artikel 1453 bij ter post aangetekende brief te
worden verzonden of tegen ontvangbewijs afgegeven respectievelijk aan de beslaglegger
en aan de beslagen schuldenaar.

Indien die rechtsvorm niet vervuld is, ofwel omdat de verklaring onjuist is, ofwel omdat
ze buiten de wettelijke termijn is toegezonden aan de schuldeiser die het bewarend beslag
onder derden heeft gelegd, kan de schuldeiser op grond van artikel 1456 van het Gerechte-
lijk Wetboek de beslagrechter vragen dat de derde geheel of ten dele schuldenaar ver-
klaard wordt voor de oorzaken en de kosten van het beslag. 

....
1.3 Derde onderdeel
Het exploot van het beslag onder derden heeft onmiddellijk tot gevolg dat de sommen

en zaken die de derde aan de beslagene verschuldigd is, worden geblokkeerd, daar die der-
de niet kan betalen aan de beslagene. Die blokkering is bovendien totaal.

Krachtens artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek mag de bij dat artikel bepaalde
sanctie worden opgelegd zodra de derde-beslagene de akte houdende derdenbeslag heeft
ontvangen, dat wil zeggen zodra hij er kennis van heeft gekregen, of kennis ervan heeft
moeten krijgen, op het ogenblik dat hij de sommen of zaken uit handen gegeven heeft.

Ook op grond van artikel 1456 van dat wetboek kan de derde-beslagene gewoon schul-
denaar worden verklaard van de oorzaken van het bewarend beslag onder derden, indien
hij zijn verklaring niet heeft gedaan binnen vijftien dagen na de betekening van dat beslag.

Het in artikel 1451 bedoelde verbod, de bij de artikelen 1452 en 1453 opgelegde ver-
plichting en de daaraan verbonden sancties zijn niet onderworpen aan de voorwaarde dat
het bewarend derdenbeslag is omgezet in uitvoerend beslag en evenmin aan de voorwaar-
de dat het bewarend derdenbeslag is vernieuwd bij het verstrijken van de bij artikel 1458
bepaalde termijn.

Nu het bestreden arrest, zowel op eigen gronden als op die van de eerste rechter die het
verklaart over te nemen, na te hebben vastgesteld dat verweerster de sommen en zaken
waarop beslag is gelegd uit handen heeft gegeven aan de beslagen schuldenaar, beslist dat
genoemde verweerster niet gewoon schuldenaar kan worden verklaard voor de oorzaken
van het door eiser gelegde bewarend beslag onder derden, aangezien dat bewarend der-
denbeslag na de betaling aan de beslagen schuldenaar niet is vernieuwd of in een uitvoe-
rend beslag is omgezet, voegt het aan de artikelen 1451 en 1456 van het Gerechtelijk Wet-
boek een toepassingsvoorwaarde toe die ze niet bevatten en is het niet naar recht verant-
woord (schending van de artikelen 1451, 1452, 1453, 1455, 1456, 1458, 1491, 1540, 1542
en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek).
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...
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1451, 1452, 1453 en 1456 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest waarbij de beroepen beslissing wordt bevestigd, verklaart het ho-

ger beroep van eiser niet gegrond, verwerpt het en veroordeelt hem in de door verweerster
gemaakte appèlkosten, op grond dat "hoewel, zoals (eiser) onderstreept, de tekst van arti-
kel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek 'bijzonder duidelijk is' (...) en dat de sanctie voor
de derde-beslagene niet onderworpen is aan de voorwaarde dat hij zich schuldig heeft ge-
maakt aan kwade trouw of aan bedrog' (...), dan nog dient te worden opgemerkt dat ge-
noemd artikel de beslagrechter niet de dwingende verplichting oplegt om de derde-besla-
gene die sommen of zaken, waarop het beslag betrekking heeft, uit handen geeft, 'gewoon
schuldenaar' te verklaren, aangezien het, zoals (verweerster) opmerkt, 'aan de rechter alle
vrijheid laat om de gegrondheid van de eis te beoordelen met inachtneming van de gege-
vens van de zaak'. Voormelde bepaling preciseert immers dat het de derde-beslagene ver-
boden is sommen of zaken uit handen te geven, echter niet 'op straffe van gewoon schul-
denaar te worden verklaard van de oorzaken van het beslag' maar wel 'op straffe van ge-
woon schuldenaar te kunnen worden verklaard' van die oorzaken. Dezelfde commentaar
geldt voor artikel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de sanctie die de derde-
beslagene oploopt wanneer hij zijn verklaring niet doet binnen de wettelijke termijn of
een onjuiste verklaring doet, daar volgens die bepaling de derde-beslagene 'kan' - en niet
'moet' - 'geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten
van het beslag'. In elk geval verwijst (eiser) zelf naar de 'mogelijkheid' voor de beslag-
rechter om de derde-beslagene gewoon schuldenaar te verklaren van de oorzaken van het
beslag (...),  wat duidelijk aantoont dat die rechter volgens hem geenszins de wettelijke
verplichting heeft om een van de bij de artikelen 1451 en 1456 van het Gerechtelijk Wet-
boek bepaalde straffen op te leggen aan de derde-beslagene".

Grieven
Hoewel de beslagrechter op onaantastbare wijze oordeelt of er gronden zijn om de bij

de artikelen 1451 en 1456 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde sancties op te leggen en
hij bijgevolg niet gehouden is daarvan toepassing te maken, toch is hij, om de op die be-
palingen gegronde eis van de beslaglegger te kunnen verwerpen, verplicht in concreto na
te gaan en nader aan te geven welke omstandigheden volgens hem gronden opleveren om
de derde-beslagene, die het in artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte verbod
heeft overtreden of/en niet binnen de wettelijke termijn en in de wettelijke vorm de hem
bij de artikelen 1452 en 1453 van dat wetboek opgelegde verplichting is nagekomen, toch
geen gewoon schuldenaar te verklaren van de oorzaken van het beslag.

Indien het bestreden arrest heeft willen beslissen dat de rechtsvordering van eiser in elk
geval niet gegrond is omdat de beslagrechter niet gehouden is de derde, die in weerwil
van het bewarend beslag onder derden het geld waarop beslag is gelegd uit handen heeft
gegeven en zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de wettelijke termijn, gewoon schul-
denaar te verklaren van de oorzaken van het beslag, is het niet naar recht verantwoord
(schending van de artikelen 1451, 1452, 1453 van het Gerechtelijk Wetboek); het stelt in
elk geval het Hof in de onmogelijkheid toezicht te houden op de wettigheid van de beslis-
sing en na te gaan of de hierboven wettelijke regel is nagekomen, zodat het niet regelma-
tig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
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Over het eerste middel: 
(...)
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de artikelen 1451 en 1456 van het Gerechtelijk Wetboek

niet kan worden afgeleid dat de daarin bepaalde sancties niet kunnen worden op-
gelegd als de beslagleggende schuldeiser, op het ogenblik waarop de rechter over
de toepassing ervan uitspraak doet, geen enkele uitvoeringsmaatregel heeft geno-
men tegen de derde-beslagene of als de geldigheidsduur van het bewarend der-
denbeslag verstreken is;

Overwegende dat het arrest de vordering van eiser die ertoe strekt verweerster
gewoon schuldenaar te doen verklaren van de oorzaken van het onder haar geleg-
de derdenbeslag, niet gegrond verklaart op grond dat "de artikelen 1451, 1452 en
1456 van het Gerechtelijk Wetboek alleen kunnen worden aangevoerd door een
schuldeiser die in het bezit is van een rechtsgeldige titel, dat is te dezen, door een
schuldeiser die aantoont dat het door hem gelegde bewarend beslag regelmatig is
omgezet in uitvoerend beslag" en dat "niemand zich, zoals [eiser] doet, kan be-
roepen op artikel 1451 van het Gerechtelijk Wetboek door het uit zijn context te
rukken en de toepassing ervan te eisen zonder rekening te houden met de begin-
selen, die zijn neergelegd in andere wetsbepalingen, zoals bijvoorbeeld in artikel
1458  van  dat  wetboek,  volgens  hetwelk  het  bewarend  beslag  onder  derden
slechts geldt gedurende drie jaren met ingang van de dagtekening van de be-
schikking en, indien er geen beschikking is gegeven, te rekenen van het exploot,
waarbij nog komt dat bij het verstrijken van die termijn het beslag van rechtswe-
ge ophoudt gevolg te hebben tenzij het vernieuwd wordt";

Dat het arrest aldus de bovenvermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel: 
Overwegende dat de beslagrechter op grond van de artikelen 1451 en 1456 van

het Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid heeft de daarin bepaalde sancties niet
op te leggen, maar alleen wanneer de omstandigheden van de zaak het rechtvaar-
digen;

Overwegende dat het arrest zich beperkt tot de vermelding dat die bepalingen
de beslagrechter "niet de dwingende verplichting opleggen om" de derde-besla-
gene schuldenaar te verklaren van de oorzaken van het beslag;

Overwegende dat het arrest door die ene overweging zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

26 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 256

1° KAMER - 26 april 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST -
OPDRACHTGEVER - FOUT - MEDECONTRACTANT - UITVOERDER - SCHADE - AANSPRAKELIJKHEID

BUITEN OVEREENKOMST - VOORWAARDEN.

De aansprakelijkheid  buiten  overeenkomst  van  de  opdrachtgever  ten  aanzien  van  zijn
medecontractant of diens uitvoerder, handelend in het kader van de uitvoering van de
contractuele verbintenis van de medecontractant kan alleen in het gedrang komen, indien
de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming, niet aan zijn contractuele verbintenis,
maar aan de algemene plicht tot voorzichtigheid oplevert, en indien die fout een andere
schade  heeft  veroorzaakt  dan  die  welke  voortvloeit  uit  de  wanuitvoering  van  de
overeenkomst1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

1 Over  de  rechtspraak  van  het  Hof  inzake  "samenloop"  van  aansprakelijkheid  uit  en  buiten
overeenkomst bestaat geen eensgezindheid in de rechtsleer (zie o.m. X. DIEUX, "Tendances générales
du droit contemporain des obligations 'Réforme et contre-réforme' " in Les obligations contractuelles,
uitg. J. Balie te Brussel, 2000, nrs. 22 e.v., pp. 32 e.v.; V. SIMONART, "La quasi-immunité des organes
de droit privé", noot Cass., 7 nov. 1997,  RCJB, 1999, p. 732; B. DUBUISSON, "Questions choisies au
droit de la responsabilité contractuelle" in La théorie générale des obligations, CUP, dl. XXVII, dec.
1998, p. 153; P. WÉRY, "Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle, à
la lumière de la jurisprudence récente",  RGDC,  1998, p. 81; I.  MOREAU-MARGRÈVE, "Grands arrêts
récents en matière d'obligations", Act. Droit, 1997, nr. 13, p. 40; P. VAN OMMESLAGHE, "L'exécution des
contrats de service par autrui", in Les contrats de service, uitg. J. Balie te Brussel, 1994, p. 252; G.
VINEY,  "Sous-contrat  en  responsabilité  civile",  in  Mélanges  R.O.  Dalcq,  Brussel,  1994,  p.  611).
Bijzonder  aan  deze  zaak  is  dat  de  aansprakelijkheidsvordering  door  de  uitvoerder  tegen  de
opdrachtgever wordt  ingesteld en niet  omgekeerd  zoals  dat  meestal  het  geval is  in  de zaken die
vroeger aan het Hof zijn voorgelegd. Tenzij ik het verkeerd voor heb, bestaat er slechts één precedent
waarin een dergelijke casus zich voordoet: het betreft het arrest van 14 december 1990 (AR. 7176, nr.
204).
De rechtsleer heeft nochtans beklemtoond dat de zaak die tot dat arrest heeft geleid heel bijzonder
was (cf. DUBUISSON, op. cit., nr. 68, p. 157).
Mevr. MOREAU-MARGRÈVE (op. cit., nr. 13, p. 43, noot 116) betwist de zienswijze van X. DIEUX ("Les
chaînes et groupes de contrats en droit belge -Pour un retour aux sources", in Les obligations en droit
français et en droit belge - Convergences et divergences, Brussel - Parijs, 1994, p. 140), volgens wie
die beslissing neerkomt op een ommekeer in de rechtspraak van het Hof, door terecht te onderstrepen
dat het arrest vaststelt dat eiser tot cassatie de buitencontractuele grondslag van de rechtsvordering
niet betwist.
P. VAN OMMESLAGHE, die zich bij de mening van X. DIEUX aansluit, merkt op dat "le maître de l'ouvrage
dans l'espèce tranchée (par ledit arrêt) n'est pas davantage 'complètement étranger' à la relation qui
sert de base au recours du sous-traitant que ce dernier ne l'est, dans la situation inverse, où il est
l'objet du recours" (op. cit., nr. 19, p. 273 en noot (99) waarin staat dat de noot in de Pasicrisie onder
dat  arrest  verwijst  naar  het  arrest  van  21  januari  1988  waarin  de  vordering  precies  "tegen"  de
onderaannemer wordt ingesteld; cf. ook de commentaar van L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.A. FORIERS,
Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux (1981 tot 1991),  RCJB, 1999, nr. 197, p. 830: "Ce
qui est vrai de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant n'est pas vrai de l'action inverse";
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(HENKEL-ECOLAB N.V. T. SERVECO N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0296.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 20 februari 2001 ge-

wezen door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De feiten van de zaak, zoals zij blijken uit de vaststellingen van het arrest en

uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden sa-
mengevat: 

Eiseres stond in een contractuele verhouding met de eerste verweerster voor
het ophalen en de bewerking van haar industrieel afval.

De eerste verweerster besteedde het ophalen en het vervoer van dat afval uit
aan de tweede verweerster.

Tijdens één van die verrichtingen werd het pompen dat door een aangestelde
van de tweede verweerster werd gedaan in het bedrijf van eiseres onderbroken
toen gele en misselijkmakende dampen ontsnapten uit één van de vaten die de
verschillende op te halen producten bevatten.

Op de terugweg werd die aangestelde erg onwel en werden de tanks van de
door hem bestuurde vrachtwagen en aanhangwagen ernstig beschadigd.

De eerste twee verweersters en de derde verweerster, die tot het passende be-
loop was gesubrogeerd in de rechten van de tweede verweerster die zij gedeelte-
lijk had vergoed, hebben tegen eiseres een vordering ingesteld tot vergoeding van
de schade die zij bij die gelegenheid door de fouten van eiseres hadden geleden.

IV. Middel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt: 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1101, 1134, 1142 tot 1145, 1147 tot 1151, 1382 en 1383 van het Burger-

lijk Wetboek.

i.v.m. dat arrest, zie bovendien P. WÉRY, op. cit., nr. 15, p. 97; in die zin, zie ook: A. VAN OEVELEN en
E. DIRIX, Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984), R.W., 1985-1986, kol. 107, in fine).
Tenzij  het  arrest  moet  verklaard  worden  uit  de beperkte  draagwijdte  van  het  middel,  is  het  niet
gemakkelijk uit te leggen waarom over de aansprakelijkheidsvordering anders zou worden geoordeeld
al naargelang zij door de opdrachtgever dan wel door de uitvoerder wordt ingesteld.
De invoering van dat onderscheid in de rechtspraak heeft tot gevolg dat de uitvoerder een bijna totale
bescherming geniet, daar alleen hij de mogelijkheid krijgt tegen de opdrachtgever een vordering in te
stellen  zonder  gebonden te  zijn  door de  grenzen die  voortvloeien of  kunnen voortvloeien uit  de
hoofdovereenkomst of de overeenkomst van onderaanneming.
A.H.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep verwerpt de appèlconclusie waarin eiseres betoogde dat de tussen

haar en de eerste verweerster bestaande verhouding van contractuele aard was en dat de
op contractuele aansprakelijkheid berustende rechtsvordering die tegen [haar] was inge-
steld om verschillende redenen, waaronder de verjaring, niet gegrond kon worden ver-
klaard en dat de verweersters wegens die contractuele verhouding hun rechtsvordering
niet konden gronden op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Het be-
slist aldus op grond: 

"dat (eiseres), door de vervoerder, met wie zij handelde, mede te delen dat zij om het
ophalen van 'neutrale + zure detergenten' verzocht en door met het oog daarop vaten klaar
te maken waarvan één (het zevende) een 'uiterst zuur' product bevatte, zonder haar mede-
contractant en diens onderaannemer op de hoogte te brengen van die totaal ongewone toe-
stand, hun gewettigde vertrouwen in ernstige mate heeft geschonden en derhalve een fout
heeft begaan die een tekortkoming, niet aan haar contractuele verbintenissen, maar aan
haar algemene plicht tot voorzichtigheid oplevert";

(...) dat zonder die fout de litigieuze schade niet zou ontstaan zijn zoals hij zich heeft
voorgedaan".

Grieven
(...)

Tweede onderdeel
Een contracterende partij kan wegens een fout bij de uitvoering van het contract enkel

buitencontractueel aansprakelijk zijn zowel ten aanzien van die medecontractant als ten
aanzien van de onderaannemer die hij in zijn plaats stelt voor de uitvoering van het con-
tract, als tegelijkertijd de twee volgende voorwaarden vervuld zijn: 

-(i) de ten laste gelegde fout moet ook een buitencontractuele fout zijn, dat is ofwel een
tekortkoming aan een algemene plicht tot zorgvuldigheid ofwel de schending van een wet
of een verordening waarbij een gedragsregel of het zich onthouden van een handeling
wordt opgelegd;

-(ii) die fout moet een andere schade hebben veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit
de slechte uitvoering van de overeenkomst.

Te dezen heeft het hof van beroep niet vastgesteld dat de buitencontractuele fout die ei-
seres zou hebben begaan, andere schade heeft veroorzaakt dan die welke door de slechte
uitvoering van de overeenkomst zou zijn ontstaan.

Bijgevolg is het arrest niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
Over de door de verweersters tegen de twee onderdelen opgeworpen grond van

niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel niet aangeeft tegen welke be-
schikking van het arrest het gericht is: 

Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiseres ontvankelijk verklaart
en, met bevestiging van het beroepen vonnis, het hoger beroep niet gegrond ver-
klaart en eiseres op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek veroor-
deelt om aan de verweersters bij wijze van schadevergoeding verschillende be-
dragen, vermeerderd met de interest en de kosten, te betalen;

Overwegende dat het middel eraan toevoegt dat het gericht is tegen het arrest,
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in zoverre het de appèlconclusie verwierp waarin eiseres betoogde dat de ver-
weersters wegens de contractuele aard van de tussen haar en de eerste verweer-
ster bestaande verhouding hun rechtsvordering niet konden gronden op de artike-
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel aldus aangeeft dat het gericht is tegen alle beschikkingen van
het arrest bij de betwisting waarvan eiseres belang heeft;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de verweersters

hun vordering tot schadeloosstelling tegen eiseres met name hebben gegrond op
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat de aansprakelijkheid buiten overeenkomst van een partij ten
aanzien van haar medecontractant of diens uitvoerder alleen in het gedrang kan
komen, indien de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming, niet aan zijn con-
tractuele verbintenis, maar aan de algemene plicht tot zorgvuldigheid oplevert en
indien die fout een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit
de wanprestatie van de overeenkomst;

Overwegende dat het arrest beslist dat "[eiseres], door de vervoerder, met wie
zij handelde, mede te delen dat zij om het ophalen van 'neutrale + zure detergen-
ten' verzocht en door met het oog daarop, vaten klaar te maken waarvan één [...]
een 'uiterst zuur' product bevatte, zonder haar medecontractant en diens onder-
aannemer op de hoogte te brengen van die heel ongewone toestand, hun gewet-
tigde vertrouwen in ernstige mate heeft geschonden en derhalve een fout heeft
begaan die een tekortkoming, niet aan haar contractuele verbintenissen, maar aan
haar algemene plicht tot zorgvuldigheid oplevert" en dat "zonder die fout de liti-
gieuze schade niet zou ontstaan zijn zoals hij zich heeft voorgedaan";

Overwegende dat noch uit die overwegingen noch uit enige andere volgt dat de
fout van eiseres een andere schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit
uit de slechte uitvoering van de overeenkomst;

Dat, derhalve, het arrest niet naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

26 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en Bützler.
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Nr. 257

1° KAMER - 26 april 2002

WRAKING — BURGERLIJKE ZAKEN – KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT -
GELDBOETE - BEGRIP.

Eiser wordt tot een geldboete veroordeeld wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk
niet ontvankelijk is en hij de rechtsbedeling in het gedrang brengt door te verzuimen een
elementaire procedurele voorwaarde voor de ontvankelijkheid na te leven, terwijl uit de
bewoordingen zelf  van het verzoekschrift  blijkt  dat hij  met die procedure vertrouwd is
zodat hij de regels ervan moet kennen1. (Art. 838, derde en vierde lid Ger.W.)

(N.J. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0116.N)

I. Antecedenten van de rechtspleging
Het Hof heeft in zijn arrest van 22 maart 2002 de vordering tot wraking van de

eisers als kennelijk niet ontvankelijk afgewezen.
Dat arrest beslist dat op de zitting van 26 april 2002 zal worden onderzocht

welke geldboete aan de eisers kan worden opgelegd.
Zij hebben op 25 april 2002 een conclusie ter griffie van het Hof neergelegd.

II. Geding in cassatie
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de rechter die uitspraak doet over de wraking ingevolge arti-

kel 838, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek aan eiser een geldboe-
te kan opleggen als het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is;

Overwegende dat uit het arrest van 22 maart 2002 blijkt dat de eisers een ele-
mentaire  voorwaarde voor  de ontvankelijkheid  van het  verzoekschrift  hebben
verzuimd na te leven;

Dat uit  de bewoordingen van dat verzoekschrift nochtans blijkt dat zij ver-
trouwd zijn met de wrakingsprocedure, zodat zij de regels ervan moeten kennen;

Overwegende dat die vordering de rechtsbedeling in het gedrang brengt zodat
het aangewezen is elke eiser tot een geldboete van vijfhonderd euro te veroorde-
len;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Veroordeelt J. N. tot een geldboete van vijfhonderd euro;
Veroordeelt Y. B. tot een geldboete van vijfhonderd euro;

1 Cass., 3 jan. 2002, A.R. C.01.0576.N, nr. 4; Over de antecedenten van het arrest, zie Cass. 22 maart
2002, A.R. C. 02.0116.F, nr. 197.
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Veroordeelt hen bovendien in de kosten.

26 april 2002 - 1° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal

Nr. 258

3° KAMER - 29 april 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BESTAAN - PLOTSELINGE

GEBEURTENIS - OORZAAK BUITEN HET ORGANISME VAN DE GETROFFENE.

2º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS) - BESTAAN - PLOTSELINGE GEBEURTENIS - OORZAAK BUITEN HET

ORGANISME VAN DE GETROFFENE - DEFECT VAN HET ORGANISME VAN DE GETROFFENE.

1º Voor het bestaan van een arbeidsongeval mag het letsel niet uitsluitend te wijten zijn aan
de inwendige gesteldheid van de getroffene, maar is het niet vereist dat de oorzaak of
een  van  de  oorzaken  van  de  plotselinge  gebeurtenis  buiten  het  organisme  van  de
getroffene ligt1. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet)

2º Een verkeersongeval op de weg naar en van het werk houdt niet op een arbeidsongeval
te  zijn  in  de  zin  van  artikel  8,  §  1,  eerste  lid,  Arbeidsongevallenwet,  doordat  het  is
teweeggebracht door een defect van het organisme van de getroffene. (Artt. 8, § 1, eerste
lid, en 9 Arbeidsongevallenwet)

(L.V.C.M. T. Gemeenschappelijke verzekeringskas voor gebouwen, handel en nijverheid APRA; in tegenwoordigheid van
B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0017.F)

I. Bestreden beslissingen
De voorziening in cassatie is gericht tegen de arresten, die op 14 februari 1996,

22 mei 1996 en 20 januari 1999 zijn gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. 
Het eerste is gesteld als volgt: 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 14 februari 1996 vat de feiten en antecedenten van de zaak als

1 Cass., 7 jan. 1991, AR 7263, nr. 229.
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volgt samen: "D. B. werd door bemiddeling van de vennootschap Creyf's Industrial door
de Brouwerij Dupont te Pipaix voor een tijdelijke betrekking van huisschilder in dienst
genomen met ingang van 5 juni 1990; op 24 augustus 1990 overkwam hem een ongeval
op de weg naar en van het werk; hij werd onwel aan het stuur, verloor de controle over
zijn voertuig en, na verschillende malen overkop te zijn geslagen, kwam zijn voertuig tot
stilstand in het midden van de rijbaan; [verweerster, arbeidsongevallen-verzekeraar], wei-
gerde dat ongeval aan te merken als een ongeval op de weg naar en van het werk op grond
dat het een uitsluitend endogene oorzaak had; bij dagvaarding van 28 april 1992 betwistte
de getroffene dat standpunt en vroeg hij om de aanwijzing van een deskundige; bij ver-
zoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van 13 januari 1993 kwam [eiseres] tussen in het
geding ten voordele van de partij B. en vorderde daarenboven de terugbetaling van het be-
drag van haar kosten; het vonnis, dat op eensluidend advies van het auditoraat is gewezen,
verklaarde de vorderingen niet gegrond".

Het bestreden arrest van 14 februari 1996 wijst een geneesheer-deskundige aan met de
opdracht "de getroffene te onderzoeken, zijn toestand en de door hem bij het ongeval van
24 augustus 1990 opgelopen letsels te beschrijven, vooraf te zeggen of het ongeval en de
letsels al dan niet uitsluitend te wijten zijn aan het organisme van de getroffene zelf en, in
ontkennend geval, de graad en de duur van de tijdvakken van de erdoor veroorzaakte ar-
beidsongeschiktheid vast te stellen" en houdt het de uitspraak voor het overige aan, op
grond "dat, gelet op de regels van de bewijsvoering in arbeidsongevallen, de getroffene, in
afwijking van het gemeen recht, drie gegevens dient aan te tonen: de plotselinge gebeurte-
nis, het letsel en het feit dat het hem overkomt tijdens de uitvoering van de overeenkomst
of op de weg naar en van het werk, waarbij het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed
wordt door het ongeval te zijn veroorzaakt; dat, wat het vereiste van de uitwendige oor-
zaak betreft, het bewijs hiervan in het kader van het verweer dient te worden geleverd ter-
wijl het ontbreken van die oorzaak door de verzekeraar dient te worden bewezen; dat het
ongeval evenwel niet de enige oorzaak van het letsel en van de omvang ervan dient te
zien; dat het voldoende is dat het daarvan de werkelijke oorzaak was en dat de schade
zonder dat ongeval niet zou zijn opgetreden of niet zo groot zou zijn geweest; dat, met an-
dere woorden, het bij de wet ingevoerde vermoeden waarvan hierboven sprake is, door de
arbeidsongevallenverzekeraar alleen kan worden weerlegd als hij  aantoont  dat er geen
verband bestaat tussen het letsel en het ongeval en dat het letsel uitsluitend een endogene
oorzaak heeft; dat dus de gebeurtenis zelf en de uitwendige oorzaak niet met elkaar mo-
gen worden verward (...); dat de plotselinge gebeurtenis te dezen het verkeersongeval is
dat zich op 24 augustus 1990 heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk; dat voor-
noemd ongeval letsels heeft veroorzaakt; dat die omstandigheden (...) in die fase niet wor-
den betwist; dat de wetgever preciseert dat, wanneer het bewijs is geleverd zowel van een
letsel als van een plotselinge gebeurtenis die zich, zoals te dezen, heeft voorgedaan op de
weg naar en van het werk, het arbeidsongeval is aangetoond in die zin dat de plotselinge
gebeurtenis de oorzaak is van het letsel; dat dus vanuit dat oogpunt uit de enkele vaststel-
ling van het letsel een oorzakelijk verband wordt afgeleid; dat het dan aan de arbeidsonge-
vallenverzekeraar staat het vermoeden te weerleggen en het niet bestaan van een band tus-
sen het letsel en het ongeval aan te tonen, door bijvoorbeeld te bewijzen dat het letsel uit-
sluitend een interne lichamelijke oorzaak heeft; dat de rechter te dien einde een genees-
heer-deskundige dient aan te wijzen met de opdracht met name uit te maken of het onge-
val en het letsel al dan niet uitsluitend te wijten zijn aan het organisme van de getroffene
zelf".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het arrest beslist aldus dat de aanwijzing van een deskundige die tot opdracht heeft met

name uit te maken "of de letsels (...) al dan niet uitsluitend te wijten zijn aan het organis-
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me van de getroffene zelf" nodig is opdat verweerster, in voorkomend geval zou kunnen
aantonen dat er geen verband bestaat tussen de letsels en het ongeval; nochtans beslist het
bestreden arrest dat het litigieuze ongeval "letsels heeft veroorzaakt"; laatstgenoemde re-
den betekent dat de letsels geheel of ten dele te wijten zijn aan het ongeval en dus dat de
letsels zeker niet "uitsluitend" hun oorsprong vinden in het organisme van de getroffene
zelf; de beslissing waarbij een deskundige met voormelde opdracht wordt belast is dus ge-
grond op tegenstrijdige redenen; de beslissing is niet  regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de grondwet).

2. Tweede onderdeel
Krachtens de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen wordt als arbeids-

ongeval aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt (artikel 7, eerste
lid); eveneens als arbeidsongeval wordt aangezien het ongeval dat zich voordoet op de
weg naar en van het werk (artikel 8, eerste lid); wanneer de getroffene benevens het be-
staan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijst, wordt het letsel, behoudens te-
genbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt (artikel 9); een arbeidsongeval
in de zin van voormelde wet is dus een plotselinge gebeurtenis die zich voordoet tijdens
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg naar en van het werk, een letsel
veroorzaakt en waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van de
getroffene gelegen is; wanneer de getroffene het letsel en de bovengenoemde plotselinge
gebeurtenis bewijst, is de arbeidsongevallenverzekeraar niet tot de wettelijke vergoeding
gehouden als hij bewijst dat het letsel niet is veroorzaakt door de plotselinge gebeurtenis,
maar uitsluitend te wijten is aan een defect van het organisme van de getroffene; wanneer
vaststaat dat de plotselinge gebeurtenis de oorzaak was van het letsel waarvoor van de ar-
beidsongevallenverzekeraar vergoeding wordt gevorderd, is de oorzaak van de plotselinge
gebeurtenis zelf irrelevant; de wettelijke vergoeding is niet uitgesloten wanneer de plotse-
linge gebeurtenis zelf zijn oorsprong vindt in een defect van het organisme van de getrof-
fene; wanneer een werknemer op de weg naar en van het werk een arbeidsongeval over-
komt en hij daarbij gewond raakt, moet de arbeidsongevallenverzekeraar dat verkeerson-
geval derhalve vergoeden, zelfs als hij bewijst dat het ongeval te wijten is aan het organis-
me van de getroffene zelf; te dezen stelt het bestreden arrest vast dat D. B. op 24 augustus
1990 een verkeersongeval overkwam op de weg naar en van het werk; het beslist dat voor-
noemd verkeersongeval de plotselinge gebeurtenis is als bedoeld in artikel 9 van de wet
van 10 april 1971 en dat die plotselinge gebeurtenis "letsels heeft veroorzaakt"; door een
deskundige te belasten met de opdracht met name uit te maken "of het ongeval (...) al dan
niet uitsluitend te wijten is aan het organisme van de getroffene zelf", beslist het bestreden
arrest evenwel impliciet doch onmiskenbaar dat verweerster zou kunnen ontkomen aan de
bij de wet van 10 april 1971 bepaalde vergoeding, indien het bevolen deskundigenonder-
zoek aan het licht zou brengen dat het ongeval zijn oorsprong vond in het organisme van
de getroffene zelf; aangezien de plotselinge gebeurtenis letsels heeft veroorzaakt, wat door
het arrest wordt vastgesteld, heeft de oorsprong van de plotselinge gebeurtenis evenwel
geen invloed op de vergoedingsplicht van de arbeidsongevallenverzekeraar; het bestreden
arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 7, eerste lid, 8,
§1, eerste lid, en 9 van de wet van 10 april 1971).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 7, eerste lid, van de wet van 10 april 1971 betreffende

de arbeidsongevallen bepaalt dat voor de toepassing van de wet als arbeidsonge-
val wordt aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel  veroor-
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zaakt; dat naar luid van artikel 8, §1, eerste lid, van die wet, eveneens als ar-
beidsongeval wordt aangezien het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en
van het werk; dat, krachtens artikel 9 van die wet, het letsel, behoudens tegenbe-
wijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer de getroffene
of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel, een plotselinge ge-
beurtenis aanwijzen;

Overwegende dat die wetsbepalingen weliswaar de toepassing van de wet uit-
sluiten wanneer het in artikel 9 van de wet bedoelde vermoeden is weerlegd en
het vaststaat dat het letsel niet te wijten is aan de plotselinge gebeurtenis, maar
dat zij niet vereisen dat de oorzaak of een van de oorzaken van die gebeurtenis
buiten het organisme van de getroffene gelegen is;

Overwegende dat het bestreden arrest van 14 februari 1996 vaststelt dat "de
persoon die is opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest op de weg naar of
van het werk, onwel werd aan het stuur, de controle over zijn voertuig verloor en
dat zijn voertuig, na verschillende malen overkop te zijn geslagen, tot stilstand
kwam in het midden van de rijbaan";

Dat genoemd arrest beslist "dat de plotselinge gebeurtenis te dezen het ver-
keersongeval is dat zich heeft voorgedaan op de weg naar en van het werk" en
"dat het ongeval letsels heeft veroorzaakt";

Dat het arrest, na te hebben vermeld dat "het aan [verweerster] staat het ver-
moeden te weerleggen en het niet-bestaan van een band tussen het letsel en het
ongeval te bewijzen, door bijvoorbeeld aan te tonen dat het letsel uitsluitend een
interne lichamelijke oorzaak heeft",  een deskundige aanwijst  met de opdracht
"met name uit te maken of het ongeval en het letsel uitsluitend te wijten zijn aan
[...] het organisme van de getroffene zelf";

Overwegende dat een verkeersongeval op de weg naar en van het werk niet
ophoudt een arbeidsongeval te zijn in de zin van artikel 8, §1, eerste lid, van de
wet van 10 april 1971 omdat het is veroorzaakt door een defect van het organis-
me van de getroffene;

Dat het bestreden arrest van 14 februari 1996, nu het de deskundige, die het
aanwijst, belast met de opdracht met name uit te maken of de plotselinge gebeur-
tenis die het vaststelt door een dergelijke defect is veroorzaakt, de voormelde be-
palingen van die wet schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest van 14 februari 1996

de nietigverklaring tot gevolg heeft van de eruit voortvloeiende arresten van 22
mei 1996 en 20 januari 1999;

Over de overige grieven: 
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel

van het eerste middel en het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie;

En overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest bindend wordt
verklaard voor de te dien einde voor het Hof opgeroepen partij;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 14 februari 1996, behalve in zoverre dat ar-

rest het hoger beroep van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij ontvankelijk verklaart;

Vernietigt de arresten van 22 mei 1996 en 20 januari 1999, die het gevolg zijn
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;

Verklaart het arrest bindend voor D. B.;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van de vernietigde arresten;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Kirkpatrick.

Nr. 259

3° KAMER - 29 april 2002

1º OPENBARE ORDE - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - BEGRIP - VONNIS

GEWEZEN DOOR EEN BUITENLANDSE RECHTBANK.

2º OPENBARE ORDE - MAROKKAANSE BESLISSING - VERSTOTING -
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE.

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALLERLEI -
OPENBARE ORDE - MAROKKAANSE BESLISSING - VERSTOTING - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE.

1º Onder openbare orde in de zin van art. 570, tweede lid, 1°, Ger.W. wordt de Belgische
internationale openbare orde verstaan1. (Art. 570, tweede lid, 1° Ger.W.)

2º en 3° Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat de echtgenoot, ingevolge de in
de Marokkaanse wet bestaande verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste
echtgenote  gescheiden  te  zijn,  wanneer  het,  ofschoon  het  toegeeft  dat  er  in  de
Marokkaanse wet,  in overeenstemming waarmee de huwelijksband is ontbonden,  een
discriminatie blijft  bestaan t.a.v. de Marokkaanse echtgenote, beslist dat de rechter  in
concreto en niet in abstracto dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is
met de Belgische openbare orde, dat ten deze vaststaat dat de eerste echtgenote met de
verstoting  heeft  ingestemd  en  dat  niet  kan  worden  staande  gehouden  dat  bij  de
procedure tot verstoting de Belgische wet is overtreden, aangezien de echtgenoten, die
van Marokkaanse nationaliteit zijn, gehuwd zijn in Marokko waar de eerste echtgenote al
langer dan twintig jaar woont2. (Art. 570, tweede lid, 1° Ger.W.)

(R.V.P. T. A.)

1 Zie concl. O.M. en de aldaar aangehaalde verwijzingen.
2 Idem.
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Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):

1.  Ik ben van mening dat  de door verweerder  tegen het  eerste  middel aangevoerde
grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel geen belang heeft, gegrond is,
of, althans, dat het eerste middel niet kan worden aangenomen.

2. Het eerste middel is m.i. dus niet ontvankelijk. De overwegingen waarmee eiser zijn
eerste  middel  staaft  slaan  op de  vermeldingen die  het  bestreden arrest  begint  met  de
woorden:  "overigens  ...",  die  in  de  regel  aangeven  dat  het  ten  overvloede  gegeven
overwegingen betreft.

Te dezen blijkt precies dat het bestreden arrest die overwegingen laat voorafgaan door
de vermelding dat, volgens de nieuwe bepalingen van het Marokkaans recht, zoals het
sedert  1993  is  gewijzigd,  de  verstoting  enkel  geregistreerd  wordt  als  beide  partijen
tegenwoordig  zijn  en  nadat  de  cadi  zijn  toestemming  heeft  gegeven,  en  dat,  als  de
echtgenote door de cadi opgeroepen wordt en niet voor hem verschijnt,  daarmee geen
rekening wordt gehouden in het geval dat de echtgenoot bij zijn beslissing tot verstoting
blijft.

Het  bestreden  arrest  leidt  vervolgens  uit  de  aldus  gepreciseerde  bepalingen  van de
Marokkaanse wet af dat de echtgenote noodzakelijkerwijze is opgeroepen in het geding.
Die grond wordt door het eerste middel niet bekritiseerd.

Het eerste middel bekritiseert dus enkel ten overvloede gegeven overwegingen van het
arrest en is derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

3. Subsidiair voeg ik eraan toe dat het eerste middel m.i. op zijn minst niet kan worden
aangenomen.

Het bestreden arrest leidt uit de vermeldingen van "de herroepbare akte van de eerste
echtscheiding" die door de Marokkaanse overheid is opgemaakt op 9 augustus 1996, af
dat  de  poging  tot  verzoening  van  de  partijen,  zoals  ze  sedert  1993  geregeld  wordt
overeenkomstig het Marokkaans personeel statuut, mislukt is.

Door uit die mislukking van de verzoeningspoging noodzakelijkerwijs af te leiden dat
de echtgenote is opgeroepen - aangezien die verzoening regelmatig wordt geregeld in het
Marokkaans recht  en uiteindelijk geleid heeft  tot  een "herroepbare akte van de eerste
echtscheiding"  -geeft  het  bestreden  arrest  aan  de  litigieuze  akte  geen  uitlegging  die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

4. Ik ben van mening dat geen van beide onderdelen van het tweede middel kan worden
aangenomen.

5.  De  beslissing  die  te  dezen  in  het  buitenland  is  genomen  overeenkomstig  het
persoonlijk statuut van de partijen lijkt  m.i.  te  voldoen aan de in artikel 570, van het
Gerechtelijk  Wetboek  bepaalde  voorwaarde  dat  het  recht  van  verdediging  van  de
echtgenote moet worden geëerbiedigd3.

Eiser betoogt nochtans dat de eenzijdige verstoting, als wijze van beëindiging van de
huwelijksband,  volgens het Marokkaans recht,  alleen openstaat voor de echtgenoot  en
voor hem alleen, zodat ze in strijd is met het  beginsel van de gelijkheid van man en
vrouw,  in  zoverre  er  een  discriminatie  blijft  bestaan  ten  nadele  van  de  Marokkaanse
vrouw.

Dat beginsel van gelijkheid van man en vrouw is ongetwijfeld de dag van vandaag een

3 Zie cass., 11 dec. 1995, AR. S.95.0014.F, nr. 538.
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regel van Belgische internationale openbare orde4.

De rechter dient evenwel hoe dan ook en in navolging van de in het arrest van het Hof
van 2 april 1981 vervatte leer alleen na te gaan of de mogelijke juridische gevolgen van de
toepasselijk  verklaarde  buitenlandse  rechtsregel  verenigbaar  zijn  met  de  Belgische
internationale openbare orde en hij mag een instelling, die als zodanig in het Belgisch
recht  verboden is omdat  ze in strijd is  met  voormeld gelijkheidsbeginsel,  niet  in  haar
geheel beoordelen5. (Artt. 3 en 6 B.W., art. 570, tweede lid, 1°, Ger.W.)

Te dezen, dat is in het geval waarin alleen de verhoudingen tussen eiser en verweerder
in het geding zijn, zijn de omvang van de pensioenrechten en de verwarmingstoelage van
verweerder de enige gevolgen die de buitenlandse beslissing en de door die beslissing
toegepaste regel van buitenlands recht in België kunnen hebben.

Laatstgenoemde vordert de erkenning van zijn volledige rechten en niet van de helft
ervan,  zoals  eiser  dat  wenst;  het  aldus  gepreciseerde  onderwerp  van  een  dergelijke
vordering doet, ook al is ze gegrond op de gevolgen van een beslissing tot verstoting, geen
afbreuk aan de Belgische internationale openbare orde. Ik herhaal het: de oplossing brengt
slechts gevolgen teweeg tussen eiser en verweerder.

6. Het zou m.i. van weinig coherentie getuigen als onder "openbare orde" in de zin van
artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, iets anders zou worden verstaan
dan de Belgische internationale openbare orde, en dat wegens de draagwijdte zelf van die
bepaling6. Ik ben dan ook geneigd te denken dat de oplossing die ik heb voorgesteld i.v.m.
het  begrip  Belgische  internationale  openbare  orde  als  begrip  dat  gewoonlijk  wordt
gegrond op de artikelen 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, ook van toepassing is op het
begrip  openbare  orde  als  bedoeld  in  artikel  570,  tweede lid,  1°,  van  het  Gerechtelijk
Wetboek. De woorden "openbare orde" in artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek doelen
trouwens nu eens op de openbare orde in de strikte zin in het interne recht, dan weer op de
Belgische internationale openbare orde. Ik zie dan ook niet in waarom het, gelet op de
opzet van artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, plots gênant zou zijn
onder  openbare  orde  in  de  zin  van  artikel  570,  tweede  lid,  1°,  van  het  Gerechtelijk
Wetboek de Belgische internationale openbare orde te verstaan. Derhalve dient de rechter,
ik herhaal het, enkel na te gaan of de mogelijke juridische gevolgen van de toepasselijk
verklaarde buitenlandse rechtsregel die door de buitenlandse beslissing wordt toegepast
verenigbaar zijn met de in dat artikel bepaalde voorwaarde. De samenhang in het recht
zou in  het  gedrang komen,  indien  aan  de  Belgische  internationale  openbare  orde een
andere betekenis zou worden gehecht naargelang die onderzocht wordt vanuit het oogpunt
van de artikelen 3 en 6 van het burgerlijk Wetboek dan wel vanuit het oogpunt van artikel
570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Daar de verstoting, zoals gezegd, wat de gevolgen betreft die verweerder daaraan in
België wil verbinden in België - welk voorbehoud uiteraard van kapitaal belang is - te
dezen niet  in  strijd  is  met  de  Belgische  internationale openbare  orde,  kan het  tweede
middel niet worden aangenomen7.

4 Vgl. thans gecoörd. Gw. (1994), art. 10, laatste lid, ingevoerd bij de wijziging van 21 feb. 2002,
B.S. 26  feb.  2002,  Ed. 2,  p.  7342.  Naar  luid  van  dat  lid  is  de  gelijkheid  van  man  en  vrouw
gewaarborgd.
5 Cass., 2 april 1981, A.R. 6299 (A.C., 1980-81, nr. 446) met concl. VELU, adv.-gen.,  Bull. en Pas.,
1981, I, 835, inz. pp. 844 en 845; i.v.m. het begrip Belgische internationale openbare orde, zie Cass.,
17 dec.. 1990, AR. 8853, nr. 207.
6 Zie Cass., 10 mei 1990, A.R. 8411, nr. 529; N. WATTE, "Droit international privé", deel 2, Brussel,
1996, p. 295.
7 I.v.m. de aan het Hof voorgelegde vragen, zie ook Hof Mensenrechten, 20 juli 2001, Pellegrini t/
Italië te verschijnen in de Verzameling, en de opmerkingen van P. LAMBERT in het J.T. 2001, p. 830;
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Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0035.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 december 2000 gewezen

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan. 
Ze zijn gesteld als volgt: 
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verwerpt het door eiser uit artikel 570, tweede lid, 2°, van het Ge-

rechtelijk Wetboek afgeleide middel volgens hetwelk het recht van verdediging van de
verstoten echtgenote is geschonden en waarin eiser aanvoerde dat "de echtgenote in de
Marokkaanse procedure niet wordt gehoord en dat zij de verstoting alleen maar kan aan-
vaarden", beslist dat "het recht van verdediging is geëerbiedigd, verklaart derhalve het ho-
ger beroep van eiser niet gegrond en bevestigt het beroepen vonnis op grond dat "uit de
herroepbare akte van de eerste echtscheiding blijkt dat mevrouw A. B. O. B. A. werd ge-
hoord. Die akte preciseert tevens dat er een poging tot verzoening van de echtgenoten is
geweest maar dat die poging is mislukt. Die poging tot verzoening impliceert noodzakelij-
kerwijs dat de echtgenote werd opgeroepen om haar standpunt kenbaar te maken. Aldus is
het bewijs geleverd dat de echtgenote tijdens de procedure tot verstoting is opgeroepen".

J.-Y. CARLIER, "La reconnaissance des répudiations", R.T.D.F., 1996, pp. 131 tot 140; J.-Y. CARLIER,
"Volonté,  ordre public et fraude dans la reconnaissance des divorces et  répudiations intervenus à
l'étranger",  R.T.D.F.,  1991,  pp.  1965 tot  172;  J.-Y.  CARLIER,  "La reconnaissance en Belgique des
répudiations unilatérales intervenues au Maroc ou l'ordre public répudié?", J.T. 1985, pp. 101 tot 108;
S.  DEBROUX EN G.  PIJCKE,  "Efficacité  des  décisions  étrangères  en  matière  de dissolution du  lien
conjugal. Etat actuel et perspectives d'avenir", Ann. Dr. Lv., 2001, pp. 332 tot 333 en de noten 82 en
83;  M. EKELMANS,  "L'ordre  public  international et  ses  effets  atténués",  L'ordre public.  Concept  et
applications, Brussel, 1995, pp. 283 tot 303; R. EL-HUSSEINI, "Le droit international privé français et la
repudiation islamique",  R.C.D.I.P., 1999, pp. 427 tot 468; B. FAUVARQUE-COSSON, "Droit compare et
droit  international  privé:  la  confrontation  de  deux  logiques  à  travers  l'exemple  des  droits
fondamentaux",  R.I.D.C., 2000, pp. 797 tot 818; P. HAMMJE "Droits fondamentaux et ordre public",
R.C.D.I.P., 1997, pp. 1 tot 31; J. LENOBLE, "La repudiation en droit international privé belge",  J.T.
1975, pp. 165 tot 169; P. MAYER, "Droit international privé", 6e ed., Parijs, 1998, pp. 131 tot 137, 249
tot 252 en 304; FR. RIGAUX, "Droit international privé", dl I Théorie générale, 2e ed., Brussel, 1987,
pp. 347 tot 359; H. RUIZ FABRI, "L'ordre public en droit international", L'ordre public: Ordre public
ou ordres publics? Ordre public et droits fondamentaux,  onder leiding van M.-J. REDOR, Brussel,
2001, pp. 85 tot 108 (Coll. Droit et justice, nr. 29); F. SUDRE, "L'ordre public européen",  L'ordre
public: Ordre public ou ordres publics? Ordre public et droits fondamentaux, onder leiding van M.-J.
REDOR, Brussel, 2001, pp. 109 tot 131 (Coll. Droit et justice, nr. 29); zie ook art. 509 van het nieuwe
Franse Wetboek van burgerlijke rechtspleging.
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Grieven
Noch uit de vertaling van de eerste herroepbare akte van echtscheiding die op 12 augus-

tus 1996 is opgemaakt, noch uit enig ander stuk van de rechtspleging blijkt dat de eerste
echtgenote van verweerder werd opgeroepen en/of werd gehoord tijdens de eenzijdige
procedure tot verstoting die in Marokko gevoerd is. Uit de vermeldingen van de vertaling
van de eerste herroepbare akte van echtscheiding, die op 12 augustus 1996 is opgemaakt,
blijkt integendeel dat alleen verweerder verschenen is voor de twee Marokkaanse notaris-
sen. Daaruit volgt dat het arbeidshof, nu het tot staving van zijn beslissing vaststelt dat uit
de vertaling van de eerste herroepbare akte van echtscheiding die op 12 augustus 1996 is
opgemaakt blijkt "dat mevrouw A. B. O. B. A. werd gehoord; (...) dat de echtgenote werd
opgeroepen om haar standpunt kenbaar te maken" en dat "aldus het bewijs is geleverd dat
de echtgenote tijdens de procedure tot verstoting was opgeroepen", uit die akte vermeldin-
gen en/of verklaringen afleidt die voornoemde akte niet bevat en die er niet in staan. Aldus
kent het bestreden arrest aan die akte een draagwijdte toe die onverenigbaar is met de
vaststellingen, verklaringen en vermeldingen ervan en miskent het derhalve de bewijs-
kracht ervan.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, eerste en derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- Belgische internationale openbare orde;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de gelijkberechtiging van man en vrouw, dat is

neergelegd in artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955 en bij artikel 5 van het aanvullend Protocol nr. 7 van 22 novem-
ber 1984 bij die Overeenkomst tot bescherming van de rechten van de mens.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verwerpt het door eiser uit artikel 570, tweede lid, 1°, van het Ge-

rechtelijk Wetboek afgeleide middel volgens hetwelk de Belgische openbare orde is ge-
schonden door de eenzijdige procedure tot verstoting in het Marokkaanse recht, verklaart
derhalve het hoger beroep van eiser niet  gegrond en bevestigt het beroepen vonnis op
grond dat "de verstoting weliswaar een procedure blijft die alleen openstaat voor de man
en dat er een discriminatie blijft bestaan ten nadele van de Marokkaanse vrouw. We wij-
zen er evenwel op dat de rechten van de Marokkaanse echtgenoten niet dezelfde zijn ge-
durende het huwelijk. Strikt logisch bekeken zou daaruit moeten worden besloten dat het
Marokkaanse huwelijk in strijd is met de Belgische openbare orde en niet kan worden er-
kend. Een dergelijke gedachtegang zou voorbijgaan aan het bestaan van verschillende cul-
turen die elk hun eigen wetten en meer bepaald een personeel statuut hebben dat aangepast
is aan de levensstijl van die verschillende culturen. Om die reden dient de rechter 'in con-
creto' en niet 'in abstracto' na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is met de
Belgische openbare orde'. Derhalve rijst de vraag of de echtgenote de verstoting heeft aan-
vaard en of de verstoting niet in Marokko gebeurd is met overtreding van de Belgische
wet. Te dezen staat het overigens vast dat de eerste echtgenote de verstoting heeft aan-
vaard, aangezien trouwens uit stukken blijkt dat zij ermee heeft ingestemd dat haar man
een tweede vrouw nam. Na de verstoting heeft zij zich immers door een raadsman laten
vertegenwoordigen in verschillende procedures tot regeling van de verplichtingen van de
partijen na de verstoting, wat de toestemming van de vrouw inhoudt. Het kan niet staande
worden gehouden dat bij de procedure tot verstoting de Belgische wet is overtreden. De
echtgenoten zijn immers gehuwd in Marokko en mevrouw A. B. O. B. A. woont al langer
dan 20 jaar in Marokko. Daaruit volgt dat de Marokkaanse rechtscolleges bevoegd waren
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om over de beëindiging van het huwelijk van de echtgenoten uitspraak te doen".
Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Krachtens artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de eenzijdige

verstoting van de eerste echtgenote van verweerder in België enkel uitwerking hebben op
voorwaarde dat zij niet in strijd is met de beginselen van openbare orde of met de regels
van het Belgische publiekrecht. Het beginsel van de gelijkberechtiging van man en vrouw
en, meer in het bijzonder, het beginsel van de gelijkheid van de rechten en verantwoorde-
lijkheden van de echtgenoten bij de ontbinding van het huwelijk maakt deel uit van de
Belgische internationale openbare orde. Die beginselen zijn zo absoluut en zo essentieel
dat er geen afbreuk aan kan worden gedaan door de buitenlandse wet of het buitenlandse
vonnis dat ermee in strijd is, hoe nauw de banden van de toestand met België ook mogen
zijn. Bovendien kan noch op grond van de berusting of de aanvaarding van een der partij-
en, noch op grond van het niet-bestaan van een schending van de wet of van de bevoegd-
heid van de feitenrechter de buitenlandse beslissing of de buitenlandse instelling die met
die grondbeginselen in strijd zijn worden erkend. Zoals het bestreden arrest vaststelt staat
de eenzijdige verstoting als wijze van beëindiging van de huwelijksband volgens het Ma-
rokkaanse recht alleen open voor de man en is ze dus te dezen in strijd met het beginsel
van de gelijkberechtiging van man en vrouw, in zoverre "een discriminatie blijft bestaan
ten nadele van de Marokkaanse vrouw". Daaruit volgt dat die instelling in strijd is met de
beginselen en regels als bedoeld in artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wet-
boek en derhalve geen uitwerking kon krijgen in België. In dat verband doet het niet ter-
zake dat de eerste echtgenote van verweerder te dezen de verstoting heeft aanvaard of nog
dat de rechtscolleges bevoegd waren om uitspraak te doen over de beëindiging van het hu-
welijk van de echtgenoten. Daaruit volgt dat het bestreden arrest, nu het aanneemt dat de
verstoting van de eerste echtgenote van verweerder in strijd is met de gelijkheid van man
en vrouw, ofschoon het beslist dat eiser de gevolgen van die verstoting moet aanvaarden,
de regel miskent dat de buitenlandse beslissing in België slechts uitwerking heeft als ze
niets inhoudt dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of met de regels van het
Belgische publiekrecht (schending van artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek). Door aldus uitspraak te doen miskent het daarenboven het in het middel aange-
geven algemeen beginsel van de gelijkberechtiging van man en vrouw alsook de Belgi-
sche internationale openbare orde.

2.2 Tweede onderdeel
De buitenlandse wet mag in België niet worden toegepast wanneer die wet in strijd is

met de beginselen van de Belgische internationale openbare orde. De Marokkaanse wet is
met die beginselen onverenigbaar, in zoverre zij aan de echtgenoot de mogelijkheid toe-
kent om op discretionaire wijze een einde te maken aan het huwelijk buiten weten van de
vrouw, zonder dat zij zich daartegen kan verzetten of van dezelfde mogelijkheid gebruik
kan maken. Daaruit volgt dat het arrest, nu het erop wijst dat de eerste echtgenote van ver-
weerder zich tegen de verstoting niet kon verzetten, dat de verstoting in Marokko alleen
openstaat voor de man, niet voor de vrouw, maar nu het niettemin beslist dat eiser ver-
weerder als uit de echt gescheiden moet beschouwen, de regel volgens welke de buiten-
landse wet niet in België kan worden toegepast, als zij in strijd is met de Belgische inter-
nationale openbare orde (schending van de artikelen 3, inzonderheid derde lid, en 6 van
het Burgerlijk Wetboek) schendt alsook de Belgische internationale openbare orde en het
in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel van de gelijkberechtiging van man en
vrouw.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel: 
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Overwegende dat de eerste herroepbare akte van echtscheiding die op 12 au-
gustus 1996 is opgemaakt vaststelt dat "die echtscheiding [...] heeft plaatsgevon-
den na [...] de mislukking van de poging tot verzoening van de [echtgenoten]" en
dat "beide echtgenoten de draagwijdte kennen van de onderhavige stukken, waar-
van tegen hen akte is genomen, terwijl zij volledig wettelijk bekwaam waren en
hun identiteit naar behoren was vastgesteld";

Overwegende dat het arrest vermeldt dat uit  die akte blijkt dat de gewezen
echtgenote van verweerder "werd gehoord; [dat] die akte tevens preciseert dat er
een poging tot verzoening van de echtgenoten is geweest maar dat die poging
mislukt is; [dat] die poging tot verzoening noodzakelijkerwijs impliceert dat de
echtgenote werd opgeroepen om haar standpunt kenbaar te maken; [dat] aldus
het bewijs is geleverd dat de echtgenote is opgeroepen tijdens de procedure tot
verstoting";

Dat het arrest door die overwegingen aan voormelde akte een uitlegging geeft
die niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel: 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vaststelt dat [verweerder] op 9 augustus 1996, na

de toestemming van de rechter-notaris te hebben gekregen, voor twee notarissen
vorderde dat akte zou worden genomen van het feit dat hij uit de echt scheidde
van zijn eerste vrouw", dat "de akte de titel draagt 'herroepbare akte van eerste
echtscheiding'" en dat "de echtscheiding, volgens de consul van het Marokkaanse
koninkrijk, [...] definitief en onherroepelijk is vanaf 10 november 1996";

Dat uit het arrest blijkt dat het arbeidshof heeft beslist dat het, teneinde te oor-
delen of die verstoting uitwerking kan hebben in België, "gelet op artikel 570 van
het Gerechtelijk Wetboek", "onder meer diende na te gaan [...] of de beslissing
niets inhoudt dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of met de re-
gels van het Belgische publiekrecht";

Overwegende  dat  de  door  een  buitenlandse  rechtbank  regelmatig  gewezen
vonnissen betreffende de staat van de personen, in de regel, uitwerking hebben in
België, zonder dat daartoe een uitvoerbaarverklaring is vereist;

Dat zij evenwel in België enkel geacht worden regelmatig gewezen te zijn als
zij voldoen aan de in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek vermelde voor-
waarden;

Overwegende dat, krachtens het tweede lid, 1°, van dat artikel, de beslissing
niets mag inhouden dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of met
de regels van het Belgische publiek recht;

Dat onder openbare orde in de zin van die bepaling de Belgische internationale
openbare orde moet worden verstaan;

Overwegende dat een wet van nationale openbare orde slechts de Belgische in-
ternationale openbare orde raakt, als de wetgever in de bepalingen van die wet
een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als van wezenlijk belang beschouwt
voor de zedelijke, politieke of economische orde van België;
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Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de Belgische internationale open-
bare orde zou worden miskend als uitwerking zou worden verleend aan een bui-
tenlandse beslissing waarbij  de  huwelijksband wordt  beëindigd krachtens  een
wet die, door het recht om die beëindiging uit te lokken alleen toe te kennen aan
de echtgenoot, het beginsel van de gelijkberechtiging van man en vrouw mis-
kent;

Overwegende dat het arrest weliswaar toegeeft dat in de Marokkaanse wet in
overeenstemming  waarmee de huwelijksband is  beëindigd,  "een  discriminatie
blijft bestaan ten aanzien van de Marokkaanse vrouw", maar beslist dat "de rech-
ter 'in concreto' en niet 'in abstracto' dient na te gaan of de beslissing waarbij de
echtgenote wordt verstoten niet in strijd is met de Belgische openbare orde', dat
te dezen "vaststaat [...] dat de eerste echtgenote [van verweerder] de verstoting
heeft aanvaard" en dat "niet kan worden staande gehouden dat bij de procedure
tot verstoting de Belgische wet is overtreden", aangezien "de echtgenoten ge-
huwd zijn in Marokko" waar de eerste echtgenote van verweerder "al langer dan
twintig jaar [...] woont";

Dat het arrest door die overwegingen de beslissing dat verweerder, krachtens
de litigieuze verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste vrouw ge-
scheiden te zijn, naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet beslist de Marokkaanse wet betreffende de

verstoting in België toe te passen, maar daaraan de uitwerking verleent van een
in Marokko krachtens die wet gedane verstoting;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten. 

29 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. Gérard en Draps.

Nr. 260

3° KAMER - 29 april 2002

1º EUROPESE UNIE – PREJUDICIËLE GESCHILLEN – HOF VAN CASSATIE –
ART. 234 E.E.G.-VERDRAG – VERDRAG – HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE INSTELLINGEN –
BEPALING – UITLEGGING – VERZOEK – NOODZAKELIJKE UITLEGGING - H.V.J.

2º PENSIOEN - ZELFSTANDIGEN – RUSTPENSIOEN – GELIJKE BEHANDELING – MANNEN

EN VROUWEN – TOEPASSINGSGEBIED – UITSLUITING – PENSIOENLEEFTIJD – VERSCHIL –
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MANNELIJKE EN VROUWELIJKE ZELFSTANDIGEN – E.E.G. - ART. 7 RICHTLIJN RAAD 79/7/EEG
– BEPALING – UITLEGGING – PREJUDICIËLE VRAAG - H.V.J.

1° en  2°  Wanneer  de  uitlegging  van een bepaling van het  E.E.G.-Verdrag  of  van een
handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn van de
Raad 79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk  is  om zijn
arrest  te  wijzen,  in  casu  in  een  zaak  waar  de  uitlegging  van  het  begrip
« pensioenleeftijd » aan de orde is, vraagt het Hof in de regel, aan het Hof van Justitie om
bij  wijze  van  prejudiciële  beslissing  uitspraak  te  doen1.  (Art.  234  E.E.G.-Verdrag,
goedgekeurd bij W. 2 dec. 1957; art. 7, § 1, a richtlijn van de Raad 79/7/EEG van 19 dec.
1978; art. 3, § 1, tweede lid K.B. nr. 72 van 10 nov.1967)

(B. T. R.I.S.V.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0137.F)

I. Bestreden beslissing
De voorziening in cassatie is gericht tegen het arrest, op 8 mei 2001 gewezen

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3, 4, eerste lid, 5, 7, eerste lid, sub a), en 8 van de richtlijn 79/7/EEG

van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale ze-
kerheid.

Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van het beroepen vonnis verwerpt het bestreden arrest de vordering van

eiser die ertoe strekte een rustpensioen voor zelfstandigen te krijgen zonder vermindering
van vijfentwintig procent wegens vervroegd pensioen, op de gronden die op de bladzijden
6 tot 9 vermeld staan onder de aanhef “De vermindering wegens vervroegd pensioen” en
die thans als volledig weergegeven worden beschouwd.

Grieven
Het bestreden arrest stelt vast dat, toen eiser “zijn rustpensioen kreeg, de pensioenleef-

tijd voor zelfstandigen vijfenzestig jaar was voor de mannen en zestig jaar voor de vrou-
wen”, en, toen de mannelijke werknemers hun rustpensioen vroegen tussen zestig en vijf-
enzestig jaar, het bedrag ervan werd verminderd met vijf procent per jaar vervroeging, wat
een onderscheid in behandeling tussen mannen en vrouwen opleverde.

1 Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz. A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met concl. O.M.,  in Bull. en Pas.,  I,
1996; zie Cass., 8 maart 1999, volt. terechtz., A.R. S.96.0028.F, nr. 139, met concl. O.M., p. 1055;
H.v.J. 22 okt. 1998 (Wolfs t. Rijksdienst der Pensioenen), c-154/96, Verz. Arr. H.v.J., I, p. 6173; 23
mei  2000 (Buchner e.a.  t.  Sozialversicherungsanstalt  der  Bauern),  c-104/98,  Verz.  Arr.  H.v.J.,  I,
p. 3625; art. 3, § 1, tweede lid, K.B. nr. 72 van 10 nov. 1967, na de wijziging ervan bij K.B. nr. 416
van 16 juli 1986.
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Krachtens de artikelen 1 en 4, eerste lid, van richtlijn 79/7, is iedere vorm van discrimi-
natie op grond van het geslacht, hetzij direct, hetzij indirect, uitgesloten met betrekking tot
de aangelegenheden die onder haar toepassingsgebied vallen, met name, krachtens de arti-
kelen 2 en 3, met betrekking tot de wettelijke regelingen die de zelfstandigen bescherming
verlenen tegen de risico’s van de ouderdom.

Overeenkomstig de artikelen 5 en 8 van de richtlijn, is de nationale wetgever gehouden
de discriminaties die zij verbiedt, op te heffen.

1. Eerste onderdeel
Op grond van artikel 7, eerste lid, sub a), van de richtlijn kunnen de Lidstaten welis-

waar gedurende een overgangsperiode de vaststelling van de pensioenleeftijd met het oog
op de toekenning van ouderdoms- en rustpensioenen, van haar werkingssfeer uitsluiten
maar die machtiging, welke op beperkende wijze dient te worden uitgelegd, geldt enkel
voor de discriminaties die een noodzakelijke en objectieve band hebben met de pensioen-
leeftijd, aangezien de aantasting van het beginsel van de gelijke behandeling de grenzen
niet te buiten mag gaan van wat passend en noodzakelijk is om het nagestreefde doel te
bereiken, namelijk de tijdelijke handhaving, inzake rustpensioenen, van de aan de vrou-
wen toegekende voordelen, zonder verstoring van het financiële evenwicht van het socia-
lezekerheidsstelsel.

Door geen enkele overweging verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat de
vermindering met vijf procent per jaar vervroegd pensioen die alleen voor de mannelijke
zelfstandigen geldt, een noodzakelijke en objectieve band zou hebben met het verschil dat
ter zake van de pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen wordt ge-
handhaafd.

Enerzijds immers geeft de richtlijn aan de nationale wetgever die de mannelijke werk-
nemers toestaat vanaf de leeftijd van zestig jaar op te houden met werken, los van een der-
gelijke vermindering, de bevoegdheid om het pensioen verschillend te blijven berekenen
naargelang van het geslacht; daaruit volgt dat het arrest, nu het beslist dat “de toekenning,
aan de mannelijke zelfstandigen, van het recht om gedurende maximum vijf jaar met ver-
vroegd pensioen te gaan zonder vermindering van dat pensioen, in feite erop neerkomt dat
er geen sanctie bestaat voor het met vervroegd pensioen gaan en dat de wettelijke pensi-
oenleeftijd ligt tussen zestig en vijfenzestig jaar; (dat), indien zulks het geval zou zijn,
quod non, België, wat de loopbaan betreft, geen verschil in berekening zou kunnen invoe-
ren voor de vaststelling van het pensioenbedrag; (dat) precies dat verschil in berekening
wordt aanvaard door de rechtspraak van het Hof van Justitite en door de bovengenoemde
richtlijn; (dat) daaaruit volgt dat de vermindering met vijf procent per jaar vervroegd pen-
sioen het gevolg is van het verschil in pensioenleeftijd tussen de geslachten”, niet naar
recht is verantwoord.

Anderzijds wettigen de omstandigheden dat de vrouwelijke werknemers over het alge-
meen kortere loopbanen hebben dan de mannelijke, dat de Belgische wetgever in 1986 de
vrouwen de mogelijkheid heeft ontnomen om tussen hun vijfenvijftigste en hun zestigste
met vervroegd pensioen te gaan met vermindering van hun pensioenbedrag en dat de pen-
sioenregelingen voor mannen en vrouwen in de toekomst identiek zullen zijn, al evenmin
de beslissing dat  de aangevochten discriminatie  een noodzakelijke en objectieve band
heeft met de pensioenleeftijd. 

Door voor recht te zeggen dat die discriminatie gewettigd is op grond van artikel 7, eer-
ste lid, sub a), van de richtlijn, schendt het arrest derhalve alle in het middel vermelde be-
palingen, inzonderheid voornoemd artikel 7.

2. Tweede onderdeel
Wanneer de discriminatie geen grondslag vindt in artikel 7, eerste lid, sub a), van de

richtlijn, is zij verboden op grond van de artikelen 1 en 4, eerste lid, en zijn de Lidstaten,
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overeenkomstig de artikelen 5 en 8 van die richtlijn, gehouden ze op te heffen; de manne-
lijke werknemers kunnen zich op de richtlijn beroepen om de toepassing van dezelfde re-
geling te verkrijgen als de bevoordeelde groep die in dezelfde toestand verkeert, namelijk
de groep van de vrouwelijke werknemers; die regel impliceert dat, als de vrouwen hun
rustpensioen kunnen krijgen op zestig jaar zonder vermindering, de mannen dat ook moe-
ten kunnen; de vergelijking dient te gebeuren krachtens de wet die van toepassing is ten
tijde van de beslissing tot toekenning van het pensioen; voor die vergelijking is het dus
zonder belang dat een bepaling, die was opgeheven op het ogenblik waarop verweerder
uitspraak deed over de pensioenaanvraag van eiser, aan de vrouwen het recht heeft toege-
kend om tussen hun vijfenvijftigste en hun zestigste met vervroegd pensioen te gaan met
vermindering van het pensioenbedrag, en dat de wetgever, door middel van bepalingen die
niet van toepassing waren op het ogenblik van de pensioenaanvraag van eiser, gedurende
een overgangsperiode de pensioenregeling voor mannen en vrouwen op elkaar heeft afge-
stemd; door de vordering van eiser die ertoe strekte de op 1 februari 1995 voor de vrouwe-
lijke zelfstandigen geldende regeling op hem te doen toepassen, om die redenen te verwer-
pen, sluit het arrest eiser ten onrechte uit van de toepassing van de richtlijn en schendt het
derhalve de artikelen 1, 2, 3, 1, eerste lid, 5 en 8 ervan.

IV. Beslissing van het Hof

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof ver-

mag acht te slaan blijkt dat eiser “vanaf 1 februari 1995, dat is op de leeftijd van
zestig jaar”, een rustpensioen voor zelfstandigen heeft gekregen dat is berekend
op basis van een beroepsloopbaan die zich tot de volledige loopbaan verhoudt als
de breuk vierendertig vijfenveertigste en dat het bedrag van dat pensioen, dat
243.031 BEF per jaar bedraagt, met vijfentwintig procent of vijf procent per jaar
vervroegd pensioen is verminderd en is vastgesteld op 182.273 BEF per jaar;

Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit
nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevings-pensioen der
zelfstandigen, zoals het op dat ogenblik van toepassing was, het rustpensioen kan
worden toegekend vanaf de eerste van de maand die volgt op de vijfenzestigste
of zestigste verjaardag van de aanvrager, naargelang het een man of een vrouw
betreft;

Dat uit die bepaling volgt dat in de pensioenregeling voor de zelfstandigen, zo-
als die te dezen van toepassing is, de pensioenleeftijd verschillend is voor man-
nen en vrouwen;

Overwegende dat artikel 3, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 416 van
16 juli 1986, krachtens hetwelk die mogelijkheid aan de vrouwen is ontnomen,
bepaalt dat het rustpensioen, voor wat de mannen betreft, naar keuze en op ver-
zoek van de belanghebbende kan ingaan binnen de periode van vijf jaar die de
normale pensioenleeftijd voorafgaat en dat het in dat geval verminderd wordt
met vijf ten honderd per jaar vervroeging;

Overwegende dat, ongeacht de leeftijd vanaf wanneer hij het rustpensioen aan-
vraagt, dat pensioen, overeenkomstig artikel 16bis, §1, 2°, van voormeld konink-
lijk besluit nr. 72 van 10 november 1967, voor een mannelijke werknemer wordt
berekend op basis van een loopbaan waarvan de duur wordt uitgedrukt door een
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breuk met vijfenveertig als noemer, terwijl, volgens dezelfde bepaling, de noe-
mer van die breuk voor een werknemer van het andere geslacht veertig is;

Dat bij vervroegd pensioen, de mannelijke werknemer daarenboven zijn pensi-
oen verminderd ziet overeenkomstig voormeld artikel 3, §1, tweede lid;

Overwegende dat,  krachtens artikel  4 van de richtlijn nr.  79/7/EEG van de
Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van
de sociale zekerheid, dat beginsel inhoudt dat iedere vorm van discriminatie op
grond van het geslacht uitgesloten is in het bijzonder met betrekking tot de wer-
kingssfeer van de regelingen en de berekening van de prestaties;

Dat voornoemd artikel, zoals het is uitgelegd in het arrest van 1 juli 1993 van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, elke vorm van discrimi-
natie op grond van het geslacht verbiedt met betrekking tot de berekening van de
prestaties, waaronder de prestaties wegens ouderdom;

Dat het Hof van Justitie in het arrest van 4 december 1986 heeft beslist dat par-
ticulieren zich sedert 23 december 1984 op artikel 4, §1, van voormelde richtlijn
kunnen beroepen om de toepassing van elke met dat artikel strijdige nationale
bepaling te beletten;

Overwegende dat naar luid van artikel 7, §1, sub a), van dezelfde richtlijn,
deze richtlijn geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Lidstaten om van
haar werkingssfeer uit te sluiten de vaststelling van de pensioengerechtigde leef-
tijd met het oog op de toekenning van ouderdoms- en rustpensioenen en de ge-
volgen die hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties;

Dat het Hof van Justitie in zijn arrest van 7 juli 1992 heeft beslist dat die bepa-
ling aldus moet worden uitgelegd dat ze zich niet verzet tegen de vaststelling van
een naar geslacht verschillende wettelijke pensioengerechtigde leeftijd voor de
toekenning van ouderdoms- en rustpensioenen, noch tegen vormen van ongelijke
behandeling die noodzakelijkerwijze met dat verschil verband houden;

Dat het doel van die bepaling, zoals het door het Hof van Justitie is omschre-
ven, erin bestaat een buitensporige verstoring van het financiële evenwicht van
de sociale-verzekeringsstelsels te voorkomen, inzonderheid wanneer er een ver-
band bestaat tussen de pensioenleeftijd en de duur van de bijdragen in de pensi-
oenregeling;

Dat evenwel het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 mei 2000 eraan herinner-
de dat, ofschoon budgettaire overwegingen aan de basis kunnen liggen van de
sociale beleidskeuzen van een lidstaat en de aard of de omvang van de sociale
beschermingsmaatregelen die hij wenst vast te stellen, kunnen beïnvloeden, zij
op zichzelf evenwel geen doelstelling van dat beleid vormen en dus ook geen
discriminatie ten nadele van een der geslachten kunnen rechtvaardigen;

Dat, derhalve, de richtlijn strekt tot de geleidelijke tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling, inzonderheid op het gebied van pensioenen,
zodat de nationale wetgever in geen geval, vanuit het oogpunt van de Europese
wetgever, de bestaande ongelijkheid kan vergroten;

Overwegende dat het Hof van Justitie in de arresten van 30 april en 22 oktober
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1998 heeft beslist dat de in artikel 7, §1, sub a), van de richtlijn bepaalde moge-
lijkheid om af te wijken op een beperkende wijze moet worden uitgelegd en dat,
wanneer, krachtens die bepaling, een lidstaat een verschil in leeftijd tussen man-
nen en vrouwen handhaaft voor de toekenning van rust- en overlevingspensioe-
nen, de toegestane afwijking niet verder mag gaan dan de discriminaties die een
noodzakelijke en objectieve band hebben met het verschil dat ter zake van de
pensioenleeftijd is gehandhaafd;

Dat het Hof van Justitie wat dat betreft voor recht heeft gezegd dat, wanneer
een nationale regeling een dergelijk verschil  in pensioenleeftijd heeft gehand-
haafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag bere-
kenen naar gelang van het geslacht van de werknemer;

Dat het Hof van Justitie inzonderheid heeft geoordeeld dat een discriminatie
met betrekking tot de wijze van berekening van de pensioenen, die voortvloeit uit
de duur van de periode gedurende welke de belanghebbenden bijdragen kunnen
betalen voor het pensioenstelsel een noodzakelijke en objectieve band heeft met
het verschil dat ter zake van de vaststelling van de pensioenleeftijd is gehand-
haafd;

Overwegende dat de vermindering van het pensioenbedrag die voor de manne-
lijke zelfstandige die zijn pensioenaanvraag indient voor de normale pensioen-
leeftijd, voortvloeit uit artikel 3, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 72
van 10 november 1967, tussen de vrouwelijke en de mannelijke zelfstandigen
een onderscheid handhaaft dat in beginsel verboden is door artikel 4 van de richt-
lijn;

Dat het onderdeel betoogt dat dit onderscheid geen noodzakelijke en objectieve
band heeft met het verschil dat tussen die werknemers ter zake van de pensioen-
leeftijd wordt gehandhaafd;

Dat het aldus een vraag om uitlegging opwerpt van artikel 7, §1, sub a), van
voormelde richtlijn waarover, krachtens artikel 234 van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap, alleen het Hof van Justitie bevoegd is om bij
wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen;

Wat de overige grieven betreft:

Overwegende dat er in de huidige stand van de rechtspleging geen grond is tot
onderzoek van het tweede onderdeel van het middel en het tweede middel;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de vol-
gende vraag:

Heeft een lidstaat, die de pensioenleeftijd van de mannelijke zelfstandigen op
vijfenzestig jaar en die van de vrouwelijke zelfstandigen op zestig jaar heeft vast-
gesteld, waardoor het ouderdomspensioen van de mannelijke zelfstandigen wordt
berekend op basis van een beroepsloopbaan waarvan de duur wordt uitgedrukt in
een breuk met vijfenveertig als noemer terwijl de noemer van die breuk veertig is
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voor de vrouwelijke zelfstandigen, op grond van artikel 7, eerste lid, sub a), van
richtlijn nr. 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 het recht om het pen-
sioen met vijf procent per jaar vervroegd pensioen te verminderen voor de man-
nelijke werknemers, die als enigen het recht hebben vervroegd ouderdomspensi-
oen aan te vragen binnen de vijf jaar die aan de normale pensioenleeftijd vooraf-
gaan?

29 april 2002 - 3° kamer – Voorzitter:  de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten:  mrs. Draps en Kirkpatrick.

Nr. 261

2° KAMER - 30 april 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL -
HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN - AANVANG - BEROEPEN VONNIS BIJ VERSTEK

GEWEZEN - BEOORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP -
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN

MIDDELEN - STRAFZAKEN - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN - AANVANG -
BEROEPEN VONNIS BIJ VERSTEK GEWEZEN - BEOORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP - ARREST

VAN HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

- BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN - BEGRIP.

1º en 2° Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van
beroep dat oordeelt dat het beroepen vonnis op tegenspraak werd gewezen, zodat de
termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang nam de dag van de uitspraak van dit
vonnis en het hoger beroep, dat is ingesteld meer dan vijftien dagen na de uitspraak,
laattijdig is, kan het Hof ambtshalve een middel voordragen. (Impliciet).

3º Wanneer op de terechtzitting, waarop de zaak in voortzetting is gesteld, de burgerlijke
partij  haar  vordering  vermindert,  terwijl  de  beklaagde  noch  aanwezig  noch
vertegenwoordigd is, waarna de zaak in beraad wordt genomen, is het beroepen vonnis
bij verstek gewezen1. (Art. 186, Sv.)

(O. T. B.)

1 Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan bleek ook: dat, op de terechtzitting van 25 mei
1998, de burgerlijke partij  de bevestiging van het verstekvonnis vroeg en, ondergeschikt,  met  de
afrekening van de beklaagde akkoord ging; dat laatstgenoemde op dezelfde terechtzitting gehoord
werd in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door zijn raadsman, die op de terechtzitting van
26 oktober 1998 besluiten en stukken neerlegde; dat de burgerlijke partij op de terechtzitting van 25
januari 1999, haar vordering tot het cijfer herleidde dat in de besluiten van de beklaagde vermeld
stond en door hem aanvaard. Aangezien de burgerlijke partij op de terechtzitting van 25 januari 1999
niets nieuws tegen de beklaagde had ingebracht en laatstgenoemde alles wat de burgerlijke partij
tegen hem had aangevoerd in de vorige zittingen had weerlegd en aldus, de gelegenheid heeft gehad
om zijn  verdediging voor  te  dragen en  dat  ook  heeft  gedaan,  was het  O.M. van  oordeel  dat  de
appèlrechters  wettig  geoordeeld  hebben dat  het  beroepen vonnis  op tegenspraak  gewezen is  (zie
DECLERCQ, De rechtspleging bij verstek in strafzaken, in Strafrecht voor rechtspractici, nr. 1, 1985, p.
16 e.a.).
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ARREST

(A.R. P.00.1279.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2000 door het Hof

van Beroep te Gent gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve onderzoek
Schending van de artikelen 186 en 203, § 1, Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt

dat op de terechtzitting van 25 januari 1999, waarop de zaak voor de eerste rech-
ter in voortzetting was gesteld, de burgerlijke partij haar vordering heeft vermin-
derd terwijl eiser, beklaagde, noch aanwezig noch vertegenwoordigd was, waar-
na de zaak in beraad werd genomen;

Overwegende dat het beroepen vonnis dat op 22 februari 1999 werd uitgespro-
ken, aldus bij verstek werd gewezen;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat het beroepen vonnis op tegen-
spraak werd gewezen zodat de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang
nam de dag van de uitspraak van dit vonnis en dat het hoger beroep, dat is inge-
steld meer dan vijftien dagen na de uitspraak, laattijdig is; dat zij aldus hun be-
slissing niet naar recht verantwoorden;

B. onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing,

geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

30 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Goethals –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. L. Billiet, Ieper.
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Nr. 262

2° KAMER - 30 april 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN

BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - CASSATIEBEROEP AANGETEKEND

BUITEN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - VOORWAARDE.

Overmacht  waardoor  een  na  het  verstrijken  van  de  wettelijke  termijn  aangetekend
cassatieberoep ontvankelijk is, kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de
wil van de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen1. 

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

ARREST

(A.R. P.00.1617.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 oktober 2000 door het Hof

van Beroep te Brussel gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat eiser cassatieberoep aantekende op 17 november 2000, dit is

buiten de termijn bepaald bij artikel 373 Wetboek van Strafvordering; dat hij
zich op een overmachtssituatie beroept, erin bestaande dat nadat de zaak in be-
raad werd genomen, zij telkenmale voor uitspraak werd uitgesteld waarbij eiser,
"na ettelijke nutteloze verplaatsingen (...) erop (mocht) voortgaan dat er een be-
richt zou toegezonden worden om de datum van uitspraak van de zaak mede te
delen"; dat  door uitspraak te doen zonder iemand te verwittigen,  terwijl  voor
vroegere terechtzittingen wel bericht  werd verstuurd,  het  vertrouwensbeginsel
werd miskend;

Overwegende dat er alleen overmacht is wanneer het aangevoerde feit volgt uit
een omstandigheid buiten de wil van de beklaagde en hij dat feit niet heeft kun-
nen voorzien of voorkomen;

Dat zulks te dezen niet het geval is waar niet blijkt dat het voor eiser of zijn
raadsman onmogelijk was inlichtingen in te winnen over het verdere verloop van
de datum voor de uitspraak;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is; 

1 Cass., 1 juni 1988, A.R. 6585, A.C., 1987-88, nr. 605; zie ook, 21 maart 1996, A.R. P.96.0083.N,
nr. 103; 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665.
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B. Onderzoek van de middelen 
Overwegende dat de middelen in zoverre ze geen betrekking hebben op de ont-

vankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven; 
Dat het Hof voor het overige geen acht slaat op eisers memorie die niet de ont-

vankelijkheid van de voorziening betreft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

30 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver :  de h. Goethals –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat:  mr. P. Struyven, Brussel.

Nr. 263

2° KAMER - 30 april 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT -
WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT.

2º STRAF — ALLERLEI - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT -
WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE

WET - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER OUDE WET GEPLEEGD.

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — ALGEMEEN -
STRAFUITSLUITINGSGROND INGEVOERD DOOR NIEUWE WET - TOEPASSING OP MISDRIJVEN ONDER

OUDE WET GEPLEEGD.

5º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON - MISDRIJF UIT ONACHTZAAMHEID - MINST ZWARE

FOUT - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSING VERBONDEN AAN STRAFBAARHEID VAN

RECHTSPERSOON - GEVOLG.

1º  en  2°  Artikel  2,  tweede  lid,  Sw.  vindt  geen  toepassing  wanneer  een  vroeger
uitvoeringsbesluit  vervangen wordt  door  een later  besluit  genomen ter  uitvoering  van
dezelfde wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt1. (Art. 2, tweede lid Sw.)

3º en 4° De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet
te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder
meer uit het stelsel van de wet2. (Art. 2, tweede lid Sw.)

1 Cass., 21 feb. 1995, A.R. P.93.1119.N, nr. 103.
2 Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0432.N, nr. 511.
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5º Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon  gepleegd  misdrijf  voor  wie  van hen beiden  de  minst  zware  fout  heeft
begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd
is,  blijkt  uit  de  omstandigheid  dat  de  wet  de  strafuitsluitingsgrond  verbindt  aan  de
strafbaarheid van de rechtspersoon, dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het
oogmerk had deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk te maken op de onder de oude wet
gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zouden worden gepleegd3. (Art. 5, eerste en tweede lid Sw.)

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.00.1767.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2000 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Deze middelen zijn als volgt

gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
– artikel 2, tweede lid, Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest werd overwogen dat artikel 2, tweede, lid, van het Strafwetboek

geen toepassing vindt wanneer, zoals te dezen, een vroeger besluit van de Vlaamse execu-
tieve vervangen wordt door een later besluit van de Vlaamse regering dat genomen werd
ter uitvoering van hetzelfde decreet als het vroegere besluit, zonder dat het decreet zelf
gewijzigd werd.

In zodanig geval blijven de feiten die in gevolge het vroegere besluit van de Vlaamse
executieve strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, strafbaar zelfs indien ze
in gevolge het latere besluit van de Vlaamse regering genomen ter uitvoering van hetzelf-
de decreet dat niet gewijzigd werd, thans geen strafbaar feit meer opleveren.

Verder werd bij het bestreden arrest overwogen dat Vlarem II een uitvoeringsbesluit is
van het milieuvergunningdecreet en dat het exploiteren van een hinderlijke inrichting zon-
der vergunning nog steeds strafbaar is. Het blijkt niet dat de Vlaamse regering, laat staan
de decreetgever, van de strafbaarheid voor het verleden heeft willen afwijken en het feit
dat sedert 1 mei 1999 lunaparken waar meer dan 5 maar niet meer dan 30 speelautomaten
zijn opgesteld, niet meer vergunningsplichtig zijn als hinderlijk ingedeelde inrichting be-
horende tot de tweede klasse, is voor de strafbaarheid van de aan beklaagden ten laste ge-
legde feiten niet relevant daar deze wijziging geen wijziging met zich meebrengt in de
strafbaarheid, noch in de strafmaat.

Grieven

3 Idem.
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Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat indien de straf ten tijde van het vonnis
bepaald verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware
straf wordt toegepast.

De wetgever (en de decreetgever) hebben de wettelijke macht om bij wet of decreet te
bepalen dat bij het depenaliseren van bepaalde feiten, dezelfde feiten in het verleden straf-
baar blijven. Indien de wetgever nalaat dit te bepalen, ontstaat geenszins een vermoeden
dat deze bepaling in het leven roept, zoals bij het bestreden arrest blijkt te zijn overwogen
("Het blijkt overigens niet dat de Vlaamse regering laat staan de decreetgever van de straf-
baarheid voor het  verleden heeft  willen afwijken") nu immers op grond van artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek zelf van de strafbaarheid voor het verleden wordt afgeweken;

Wanneer bij een depenalisering van feiten de decreetgever of de Vlaamse regering na-
laat te bepalen dat deze feiten gepleegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet of
het nieuwe besluit, strafbaar blijven, zijn de wetgevende en uitvoerende macht zelf verant-
woordelijk voor de nalatigheid desbetreffend maatregelen te nemen.

Trouwens bij het stilzitten van de wetgever of uitvoerende macht op dit vlak kan het
nooit met zekerheid worden uitgemaakt of het inderdaad wel de wil is geweest van de
wetgever of de uitvoerende macht om de bestraffing voor het verleden te handhaven. Het
is immers best denkbaar dat men ingevolge de versoepelde regelingen ook niet meer vast-
houdt aan bestraffing voor het verleden. Indien de wetgever of de uitvoerende macht de
strafbaarstelling voor het verleden zou willen opheffen, hiervoor geen afzonderlijke of uit-
drukkelijke wetsbepaling nodig is daar zulks volgt uit artikel 2, tweede lid, Strafwetboek.

Het staat niet aan de rechterlijke macht om de nalatige wetgever (voor zover er al een
nalatigheid zou zijn) bij te springen en zelf aan wetscreatie te gaan doen (Antwerpen,
23.4.1993,  T.M.R.,  1950,  150;  Antwerpen,  28.5.1993,  T.M.R.,  1995,  151;  Antwerpen,
25.11.1993,  T.M.R.,  1995,  129;  Antwerpen,  23.9.1994,  T.M.R.,  1995,  24;  Antwerpen,
23.6.1995, T.M.R., 489).

Het artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, voorziet niet in enige uitzondering voor bepaal-
de soorten van wetten of uitvoeringsbesluiten en verwijst enkel naar de straf die is gesteld
op de vervolgde feiten. Het creëren van dergelijke uitzonderingen vindt geen enkele grond
in de wet.

De regel van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek werd in het leven geroepen als een
principe berustend op het vermogen van opheffing van de wet wat het verleden betreft (Si-
mon, J., Handboek van het Belgisch Strafrecht, Brussel, 1984, nr. 64). Dit is de wil van de
wetgever geweest bij de uitvoering van het artikel 2, tweede lid, Strafwetboek. Indien de
wetgever het niet meer eens zou zijn met deze regel, is het aan de wetgever om de wet te
veranderen, maar de uitlegging van de wet mag niet afwijken van de tekst ervan en de be-
doeling die de wetgever heeft gehad bij het invoeren van de wet.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest het artikel 2, tweede lid, Strafwetboek schendt.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
– artikel 2, tweede lid, Strafwetboek;
– artikel 5, tweede, lid, Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest overweegt:
"dat de eisers [...] aan artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, zoals ingevoerd bij wet van 4

mei 1999 een draagwijdte geven die indruist tegen de tekst van de wet zelf daar de wet
van 4 mei 1999 niet de strafbaarstelling van de natuurlijke personen heeft willen beperken
tot één natuurlijke persoon en de eventuele afweging van de zwaarste fout niet moet ge-
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beuren tussen twee of meerdere natuurlijke personen maar tussen de rechtspersoon en de
natuurlijke persoon."

Verder werd bij het bestreden arrest overwogen dat de strafuitsluitingsgrond ingevoerd
bij artikel 5, tweede lid, Strafwetboek geen retroactieve werking heeft zodat deze bepaling
niet van toepassing is op de eisers[...] gezien uit de omstandigheid dat de wet de strafuit-
sluitingsgrond verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon blijkt dat de nieuwe
wetsbepaling niet het oogmerk had deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk te maken op de
onder de oude wet gepleegde misdrijven.

Grieven
1. Eerste onderdeel.
Uit de door de wet van 4 mei 1999 ingevoerde artikel 5, tweede lid, [Strafwetboek]

blijkt nergens dat daarbij wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, Straf-
wetboek. Bovendien werd ook nergens anders in de wet van 4 mei 1999 in enige afwij-
king op het artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, voorzien. Er is geen enkele wettelijke
grondslag om te besluiten dat de strafuitsluitingsgronden in de wet van 4 mei 1999 niet de
opheffing van de strafbaarstelling voor feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van deze
wet tot gevolg zou hebben. 

Hieruit volgt dat het bestreden arrest het artikel 2, tweede lid, en 5, tweede lid, Straf-
wetboek schendt.

2. Tweede onderdeel
Uit de bij wet van 4 mei 1999 ingevoerde artikel 5, tweede lid, blijkt dat
"- wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het op-

treden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, enkel degene die de zwaarste fout
heeft begaan (kan) worden veroordeeld;

- indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft ge-
pleegd, hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon (kan) worden veroordeeld".

De bij het bestreden arrest voorgestelde interpretatie als zou de keuze moeten worden
gemaakt uitsluitend tussen de vennootschap en de natuurlijke persoon, vindt geen grond
in de tekst van de wet.

Bovendien is de voorgestelde keuze in een interpretatie geen keuze, gezien een ven-
nootschap maar kan handelen door handelingen van een natuurlijke persoon, en derhalve
de vennootschap er nooit in kan slagen zwaardere fouten te maken dan de natuurlijke per-
sonen die de handelingen hebben gesteld.

Trouwens, doordat de handelingen van de natuurlijke persoon zich identificeren met die
van de vennootschap in geval van aansprakelijkheid, kan er onmogelijk een keuze worden
gemaakt tussen de "handelingen" gezien het gaat om één en dezelfde handeling.

Uit de tekst van de wet blijkt dat wanneer er natuurlijke personen worden geïdentifi-
ceerd die handelingen hebben gesteld waardoor de rechtspersoon verantwoordelijk kan
worden gesteld, enkel de persoon die de zwaarste fout heeft begaan kan worden veroor-
deeld.

Bij de tweede zin van het artikel 5, tweede lid, wordt gesteld dat de natuurlijke persoon
slechts kan gestraft worden samen met de vennootschap indien hij de fout wetens en wil-
lens heeft begaan. De interpretatie van het hof van beroep is dat de vennootschap voor een
onopzettelijk misdrijf slechts strafbaar zou zijn wanneer door de vennootschap een zwaar-
dere fout zou zijn gemaakt dan door haar aangestelde (de vraag rijst hoe dat wel mogelijk
zou zijn gezien het hier gaat om één en hetzelfde feit). Verder in deze interpretatie in ge-
val de fout van de natuurlijke persoon groter is dan die van de vennootschap, in geval van
onopzettelijk misdrijf  er helemaal niemand kan worden gestraft,  ook de vennootschap
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niet.
Trouwens indien wordt volgehouden aan de interpretatie van het hof van beroep dat de

keuze dient te worden gemaakt tussen de vennootschap en de natuurlijke persoon, is de
tweede zin van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek flagrant in tegenspraak met deze inter-
pretatie omdat in deze in de mogelijkheid wordt geboden de vennootschap samen met de
rechtspersoon te veroordelen, waar volgens de interpretatie van het hof van beroep er con-
form de eerste zin slechts één van de twee na een keuze, kan worden vervolgd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de wet schendt waar wordt voorgehouden dat de
keuze bepaald in artikel 5, tweede lid, Strafwetboek slaat op de keuze tussen de vennoot-
schap en de natuurlijke persoon.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 2, tweede lid, van het Strafwetboek geen toepassing

vindt wanneer, zoals te dezen, een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt
door een later besluit dat genomen werd in uitvoering van dezelfde wet als de
eerste, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; dat in zodanig geval feiten die, in-
gevolge het  vroegere besluit,  strafbaar waren ten tijde waarop ze werden ge-
pleegd, strafbaar blijven, zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen in
uitvoering van dezelfde wet die niet gewijzigd werd, ten tijde van het vonnis
geen strafbaar feit meer opleveren;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  artikel  2,  tweede  lid,  Strafwetboek  bepaalt  dat  indien  de

straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het
misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast; dat deze regel ook
toepasselijk is wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitings-
grond invoert  voor  zover  deze  wet  niet  het  onbetwistbaar  oogmerk  heeft  die
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet;

Overwegende dat artikel 5, eerste en tweede lid, Strafwetboek, in het in de aan-
hef van het tweede lid bepaalde geval een strafuitsluitingsgrond invoert voor een
door zowel een natuurlijke als een rechtspersoon gepleegd misdrijf voor wie van
hen beiden de minst zware fout heeft begaan voor zover het misdrijf door de na-
tuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd is;

Overwegende dat  uit  de omstandigheid dat  de wet  de strafuitsluitingsgrond
verbindt aan de strafbaarheid van de rechtspersoon blijkt dat de nieuwe wetsbe-
paling onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepas-
selijk zou zijn op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op
deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden gepleegd;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de vergeefs in het eerste
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onderdeel aangevoerde rechtsopvatting dat de strafuitsluitingsgrond van artikel
5, tweede lid, Strafwetboek toepasselijk zou zijn op de onder de oude wet ge-
pleegde misdrijven;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

30 april 2002 - 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  –  Verslagge-
ver :  de h. Goethals –  Gelijkluidende  conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Verstraeten, Gent.




