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Nr. 328

3° KAMER - 2 juni 2003

ONDERWIJS - PERSONEELSLEDEN - BEZOLDIGING - WEDDESCHALEN - VERSCHILLEN - 
HOUDER EN NIET-HOUDER VAN VEREISTE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN - WETTELIJKE GELIJKSTELLING - 
BEPERKING - VASTE BENOEMING.

De wetgever heeft met de bepaling van art. 17, §3, tweede lid Wet 7 juli 1970 betreffende  
de algemene structuur van het hoger onderwijs slechts beoogt de vaste benoemingen 
van personeelsleden die vóór 1 september 1970 benoemd waren, niet in het gedrang te 
brengen; door die bepalingen heeft hij de bezoldiging van de personeelsleden, wiens be-
noeming aldus veilig was gesteld, niet geregeld en voor die personeelsleden geen wed-
deschaal vastgesteld die niet beantwoordde aan hun titels en ervaring. (Art. 17, §3, twee-
de lid Wet van 7 juli 1970 betreffende algemene structuur van het hoger onderwijs)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0512.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 6 mei 2003 werd deze zaak naar 

de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest stelt volgende feiten vast:
1. Verweerster behaalde het diploma "akte van bekwaamheid tot het geven van 

onderwijs in knippen en kostuumnaaien".
2. Verweerster werd met ingang van 1 januari 1954 definitief benoemd als le-

rares vakscholing en didactiek categorie C1D, later omschreven als lesgeefster 
algemene- en technische vakken pedagogisch hoger onderwijs van het korte type 
volledig leerplan.

3.  De bezoldiging van verweerster werd berekend op grond van de wedde-
schaal 260.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, §5, en 17, §3, tweede lid van de wet van 7 juli 1970 betreffende de al-

gemene structuur van het hoger onderwijs;
-  hoofdstuk E (inzonderheid "leraar algemene vakken", punt c en "leraar technische 

vakken", punt b) van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 wor-
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den vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch perso-
neel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, 
belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspec-
tiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden 
van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat.

Aangevochten beslissing
Het hof van beroep oordeelt in de bestreden beslissing, onder bevestiging van de beslis-

sing van de eerste rechter, dat verweerster sedert 1 januari 1982 diende betaald te worden 
op basis van weddeschaal nr. 422 (code 502) voor "Algemene en Technische Vakken" in 
het Pedagogisch Hoger Onderwijs van het Korte Type Volledig Leerplan, en veroordeelt 
eiseres tot betaling van een provisionele som van één miljoen frank en tot neerlegging op 
de griffie van het hof van beroep van een berekening op basis van voormelde weddeschaal 
nr. 422 van de sedert 1 januari 1982 verschuldigde wedden, vakantietoelagen en sociale 
programmatietoelagen en van de hierop verschuldigde vervallen intresten, op volgende 
gronden:

"Bij toepassing van het koninklijk besluit van 27 juni 1974, Hoofdstuk E "Bestuurs- en 
onderwijzend personeel van het hoger onderwijs (korte type)", worden de leraars van zo-
wel algemene als technische vakken bezoldigd volgens barema 422, indien zij zijn "be-
noemd in dit ambt bij een middelbare technische normaalschool, houder van het vereiste 
bekwaamheidsbewijs" (B.S., 9 januari 1975, p. 257 en p. 259).

Dit "weddebesluit" (...) handelt wel degelijk over de bezoldigingen die toekomen aan 
de bedoelde personen in de verschillende categorieën.

(Eiseres) is van oordeel dat "(verweerster) geen aanspraak (kan) maken op het barema 
422, daar zij de hiervoor vereiste diploma's niet bezit".

(Verweerster) is het met deze zienswijze niet eens en beroept zich, terecht, op de wet 
van 7 juli 1970, in artikel 17, §3, tweede lid, inderdaad stellend: "In afwijking van artikel 
10 worden de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die vast benoemd zijn in 
de instellingen die volgens artikel 4, §§3 en 4, geklasseerd worden in het korte type, be-
schouwd als hebbende de vereiste titels en nuttige ervaring".

Op die wijze heeft de wetgever uitdrukkelijk een gelijkschakeling tot stand gebracht 
tussen de personeelsleden die de vereiste titels en nuttige ervaring hebben en de in de 
wetsbepaling bedoelde personeelsleden die, als zodanig, niet beschikten over de vereiste 
titels en nuttige ervaring.

Het "mogen fungeren", het "geacht worden de vereiste titel te hebben" en het "effectief 
de vereiste titel hebben", zijn inderdaad, zoals (eiseres) dat stelt, gegevens die onderling 
niet mogen verward worden.

Terzake heeft de wetgever deze gegevens ook niet onderling verward.
Wel heeft de wetgever een -rechtsgeldige- techniek aangewend om, inzonderheid op 

het vlak van de bezoldiging en in een "weddebesluit" het loon van de in artikel 17, §3, 
tweede lid van de wet van 7 juli 1970 bedoelde personeelsleden zo te regelen dat zij het-
zelfde loon genieten als de personeelsleden die de vereiste titels en nuttige ervaring heb-
ben".

Grieven
Overeenkomstig artikel 10, §5 van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene 

structuur van het hoger onderwijs, zoals gewijzigd door de wet van 18 februari 1977, kan 
niemand vast benoemd worden in één van de ambten van het bestuurs- en onderwijzend 
personeel in het hoger onderwijs van het korte type indien hij niet in het bezit is van één 
van de bekwaamheidsbewijzen in de §§1 tot 3 van dit artikel vermeld, of indien de bepa-
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ling van §4 op hem niet toegepast werd.
Overeenkomstig artikel 17, §3, tweede lid van dezelfde wet geldt als overgangsmaatre-

gel dat in afwijking van artikel 10 de leden van het (...) onderwijzend personeel die vast 
benoemd zijn in de instellingen die volgens artikel 4, paragrafen 3 en 4, geklasseerd wor-
den in het korte type, beschouwd worden als hebbende de vereiste titels en nuttige erva-
ring.

De wetgever heeft hiermede slechts beoogd de vaste benoemingen van personeelsleden 
die vóór 1 september 1970 benoemd waren, niet in het gedrang te brengen. Door die bepa-
ling heeft hij de bezoldiging van de personeelsleden wier benoeming aldus veilig was ge-
steld, niet geregeld en heeft hij voor die personeelsleden geen weddeschaal vastgesteld die 
niet beantwoordde aan hun titels en ervaring.

Deze weddeschaal wordt vastgesteld bij koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 
1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het para-
medisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de 
inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de le-
den van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbon-
den aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat.

Overeenkomstig hoofdstuk E van dit koninklijk besluit van 27 juni 1974 veronderstelt 
het barema 422 zowel voor de algemene vakken als voor de technische vakken, voor het 
"Bestuurs- en onderwijzend personeel van het hoger onderwijs (korte type)" dat men be-
noemd is in dit ambt bij een middelbare technische normaalschool en houder is van het 
vereiste bekwaamheidsbewijs.

Het hof van beroep stelt te dezen vast (1) dat verweerster in 1949 een diploma verwierf, 
geldend als akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in knippen en kostuum-
naaien, (2) dat verweerster oorspronkelijk vast benoemd werd als lerares vakscholing en 
didactiek categorie C1D, wat later werd heromschreven als lesgeefster algemene en tech-
nische vakken pedagogisch hoger onderwijs van het korte type volledig leerplan; het hof 
van beroep stelt niet vast dat verweerster over één van de bij artikel 10, §5 van de wet van 
7 juli 1970 bedoelde bekwaamheidsbewijzen beschikte.

Hieruit volgt dat het hof van beroep door te beslissen dat verweerster, op grond van de 
datum van haar vaste benoeming in het onderwijs, voor het ambt leraar algemene en tech-
nische vakken in het hoger onderwijs van het korte type, aanspraak mocht maken op de 
weddeschaal toepasselijk op degene die effectief de nodige titels en ervaring hadden, de in 
het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt.

V. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid
(...)
2. Middel
Overwegende dat artikel 17, §3, tweede lid van de wet van 7 juli 1970 betref-

fende de algemene structuur van het hoger onderwijs bepaalt: "In afwijking van 
artikel 10, worden de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die vast 
benoemd zijn in de instellingen die volgens artikel 4, §§3 en 4, geklasseerd wor-
den in het korte type, beschouwd als hebbende de vereiste titels en nuttige erva-
ring";

Dat de wetgever hiermee slechts beoogd heeft de vaste benoemingen van per-
soneelsleden die voor 1 september 1970 benoemd waren, niet in het gedrang te 



1310 HOF VAN CASSATIE 2.6.03 - Nr. 328 

brengen; dat hij door die bepalingen de bezoldiging van de personeelsleden, wier 
benoeming aldus veilig was gesteld, niet heeft geregeld en voor die personeelsle-
den geen weddeschaal heeft vastgesteld die niet beantwoordde aan hun titels en 
ervaring;

Overwegende dat het arrest beslist dat verweerster, voor het ambt van lerares 
algemene en technische vakken pedagogisch hoger onderwijs van het korte type 
volledig leerplan, aanspraak mocht maken op betaling volgens de weddeschaal 
422, toepasselijk op diegenen die effectief de nodige titels en ervaring hadden;

Dat het arrest niet vaststelt dat verweerster over de vereiste titels en ervaring 
beschikte, maar zijn beslissing grondt op de gelijkschakeling die de wetgever in 
artikel 17, §3, tweede lid van de wet van 7 juli 1970 heeft tot stand gebracht tus-
sen de personeelsleden die de vereiste titels en nuttige ervaring hebben en de in 
die bepaling bedoelde personeelsleden die niet beschikten over de vereiste titels 
en nuttige ervaring;

Dat het arrest aldus de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel 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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

2 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Bützler en Verbist.

Nr. 329

3° KAMER - 2 juni 2003

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - INTERNATIONALE DETACHERING – 
E.E.G.-VERORDENING NR. 1408/71 VAN 14 JUNI 1971 VAN DE RAAD - WERKING - 
NATIONALE NORMEN - ONWETTIGE TERBESCHIKKINGSTELLING - INTERNRECHTELIJKE SANCTIE - 
TOEPASSELIJKE WETGEVING.

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN – 
E.E.G.-VERORDENING NR. 1408/71 VAN 14 JUNI 1971 VAN DE RAAD - WERKING - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - INTERNATIONALE DETACHERING - NATIONALE NORMEN - ONWETTIGE 
TERBESCHIKKINGSTELLING - INTERNRECHTELIJKE SANCTIE - TOEPASSELIJKE WETGEVING.

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - INTERNATIONALE DETACHERING - 
UITZENDENDE LIDSTAAT - DETACHERINGSBEWIJS - GELDIGHEID OF WAARACHTIGHEID - BETWISTING 
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- LIDSTAAT VAN TEWERKSTELLING - NATIONALE RECHTER - BEVOEGDHEID.

4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - INTERNATIONALE 
DETACHERING - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - UITZENDENDE LIDSTAAT - 
DETACHERINGSBEWIJS - GELDIGHEID OF WAARACHTIGHEID - BETWISTING - LIDSTAAT VAN 
TEWERKSTELLING - NATIONALE RECHTER - BEVOEGDHEID.

5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - INTERNATIONALE DETACHERING - UITZENDENDE LIDSTAAT - 
DETACHERINGSBEWIJS - GELDIGHEID OF WAARACHTIGHEID - BETWISTING - LIDSTAAT VAN 
TEWERKSTELLING - NATIONALE RECHTER - BEVOEGDHEID.

1º en 2° De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen die in de  
wet van 24 juli 1987 als sanctie is voorzien voor de onwettige terbeschikkingstelling van  
een werknemer kan niet worden toegepast in de gevallen van internationale detachering  
op de gebruiker van die werknemer, vermits dit indirect leidt tot het eveneens toepassen 
van de Belgische sociale zekerheidswetgeving hetgeen in strijd is met de werking van de 
E.G. Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971. (Art. 31, §4 Wet 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werkne-
mers ten behoeve van gebruikers; art. 14.1.a E.E.G.-Verordening 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen alsmede op hun gezingsleden, die zich binnen de gemeen-
schap verplaatsen)

3º, 4° en 5° De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gede-
tacheerd, is niet bevoegd om de geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring  
afgeleverd in toepassing van art. 11.1.a van de verordening 574/72, door het bevoegde  
orgaan  van  de  uitzendende  lidstaat,  te  beoordelen1.  (Art.  11.1.a  E.E.G.-Verordening 
574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
verordening 1408/71)

(RSZ T. FRANGEMA STAAL N.V.)

ARREST

(A.R. S.02.0039.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 580, 1° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 31, §1, vóór zijn wijziging bij wet van 13 februari 1998 en 12 augustus 2000, 

en §4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het 

1 H.v.J. E.G. 10 feb. 2000, FITZWILLIAM, C-202/97, H.v.J. E.G. 30 maart 2000, BANKS, C-178/97 (r.o. 
38-48).
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ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 3, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 

- de artikelen 1, 2, §1, eerste lid, 4 en 23, eerste lid van de wet van 29 juni 1981 hou-
dende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

- de artikelen 13, eerste en tweede lid, a), 14, eerste lid, a), en 81 van de verordening 
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1390/81 van 
de Raad van 12 mei 1981;

- artikel 11, eerste lid, a) van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening nr. 1408/71 betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, als-
mede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen;

- de artikelen 5 en 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij wet van 2 december 
1957, zowel vóór als nà hun wijziging door het Verdrag over de Europese Unie, opge-
maakt te Maastricht op 7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 26 november 1992, 
waarbij het opschrift van het Verdrag van Rome gewijzigd werd in Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschappen, thans de artikelen 10 en 249 van de geconsolideerde 
versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing het hoger beroep ontvankelijk en ge-

grond en vernietigt dienvolgens het vonnis van de eerste rechter, verklaart opnieuw recht 
doende de hoofdvordering van verweerster in terugbetaling van de onder voorbehoud be-
taalde R.S.Z.-bijdragen voor het eerste kwartaal 1992 ten bedrage van 1.207.482 BEF ont-
vankelijk en gegrond en de oorspronkelijke tegenvordering van eiser in betaling van de 
bijdrageopslagen en intresten ten bedrage van 196.303 BEF ontvankelijk doch ongegrond, 
met veroordeling van eiser om aan verweerster te betalen de som van 1.207.482 BEF te 
vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 4 mei 1993, zulks op volgende gron-
den:

"Het geschil tussen partijen concretiseert zich tot volgende vraagstellingen:
1. Wat is de arbeidsrechtelijke verhouding tussen (verweerster) en de Ierse werkne-

mers?
2. Welk sociale zekerheidsstelsel is toepasselijk op een werknemer van een buitenland-

se onderneming die gedetacheerd wordt naar België?
3. Wat is de draagwijdte en bewijswaarde van het E 101 formulier? Is een door het 

daartoe bevoegde orgaan van een lidstaat afgeleverde detacheringsformulier, voor wat be-
treft de daarin vastgestelde juridische gevolgen, onder alle omstandigheden bindend voor 
de autoriteiten van een andere lidstaat waar de werkzaamheden worden uitgevoerd?

In bovenvermelde vraagstellingen worden een aantal begrippen gebruikt die enige toe-
lichting vereisen:

1. Het begrip detachering wordt niet als dusdanig gedefinieerd in de internationale ver-
dragen en evenmin in de EG-verordening;

Nochtans kunnen de belangrijkste elementen uit de bewoordingen van artikel 14, lid 1 
van de Europese verordening 1408/71 gehaald worden. Onder detachering wordt verstaan 
het feit dat een werknemer voor de onderneming waaraan hij normaal verbonden is naar 
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een andere lidstaat wordt gezonden om daar voor haar rekening tijdelijk, dit wil zeggen 
voor een te verwachten duur die in beginsel twaalf maanden niet overtreft, arbeid te ver-
richten.

2. Eén van de belangrijkste formaliteiten die moeten vervuld worden in geval van deta-
chering betreft de afgifte van een detacheringsformulier, het zogenaamde E 101 document 
dat in beginsel uitgereikt wordt door de bevoegde autoriteiten dit wil zeggen de autoritei-
ten van het land waarvan de sociale zekerheidswetgeving van toepassing zal blijven.

Het detacheringsformulier moet, naast de identificatiegegevens van de gedetacheerde 
alsook van de werkgever en van de zetel waarbij men gedetacheerd wordt, ook de duur 
van de detachering vermelden en de juridische basis (wettelijke grondslag) ervan. Terbe-
schikkingstelling viseert  die  situatie waarbij  werknemers,  in  dienst genomen door een 
werkgever, ter beschikking gesteld worden van een derde die deze werknemers gebruikt 
en over hen een zeker gezag uitoefent dat normaal aan de werkgever toekomt.

In toepassing van de wet van 24 juli 1987 is de activiteit van terbeschikkingstelling 
principieel verboden (zie artikel 31 van de wet van 24 juli 1987).

Aangenomen wordt nochtans dat het verbod eigenlijk elke terbeschikkingstelling be-
treft  buiten  de  door  de  wet  zelf  toegelaten  en  gereglementeerde  gevallen  (H.  VAN 
HOOGENBEMT, “Internationale detachering en terbeschikkingstelling van werknemers”, in A. 
VAN REGENMORTEL en Y. JORENS (ed.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, 1993, 
221-224).

De wet van 24 juli 1987 bepaalt volgende burgerlijke sancties in geval van een verbo-
den terbeschikkingstelling (zie F. TILLEMAN, Tijdelijke arbeid, Uitzendarbeid en terbeschik-
kingstelling, Antwerpen, Kluwer 1992, 145):

- de overeenkomst waarbij een werknemer in dienst werd genomen om ter beschikking 
te worden gesteld van een gebruiker, is nietig vanaf het begin van de uitvoering;

- de gebruiker en werknemers die te zijner beschikking zijn gesteld, worden beschouwd 
als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uit-
voering van de arbeid;

- de gebruiker en de terbeschikkingsteller zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van sociale bijdragen, lonen,vergoedingen en voordelen die uit de arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur tussen gebruiker en werknemer voortvloeien;

De overeenkomst tussen terbeschikkingsteller en gebruiker is getroffen door absolute 
nietigheid, wegens strijdigheid met de openbare orde.

(Verweerster) gaat er verkeerdelijk van uit dat er een conflict bestaat tussen enerzijds 
de wet van 24 juli 1987 en anderzijds de EG-verordening nr. 1408/71.

Immers de wet van 24 juli 1987 heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke verhoudingen 
tussen werknemers die, in dienst genomen door een werkgever, ter beschikking gesteld 
worden van derden die over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan 
de werkgever toekomt terwijl de EG-verordening betrekking heeft op de bijdrageplicht 
aan het socialezekerheidsstelsel bij internationale arbeidsverhoudingen.

De internrechtelijke burgerlijke sancties van de wet van 24 juli 1987 kunnen weliswaar 
indirect leiden tot de verplichting tot betaling van bijdragen aan het Belgisch sociale ze-
kerheidsstelsel (onder meer door de notie 'verbonden door een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd' en de notie 'hoofdelijke aansprakelijkheid van de gebruiker tot betaling 
van de door de werkgever verschuldigde bijdragen') maar de wet van 24 juli 1987 bevat 
alleszins geen dwingende verwijzingsregels omtrent het toepasselijk sociale zekerheids-
stelsel.

Ter oplossing van huidig geschil dient er derhalve een duidelijk onderscheid te worden 



1314 HOF VAN CASSATIE 2.6.03 - Nr. 329 

gemaakt tussen:
- enerzijds de arbeidsrechtelijke verhouding tussen (verweerster) en de betrokken Ierse 

werknemers;
- anderzijds de bijdrageplicht aan het Belgisch sociale zekerheidsstelsel.
De arbeidsrechtelijke verhouding tussen (verweerster) en de Ierse werknemers
Toepasselijk recht
a. Uitgangspunt
Partijen betwisten niet dat het Belgisch individueel arbeidsrecht van toepassing is. Er 

liggen immers geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor, zodat alleszins geen rechts-
keuze werd gedaan.

Voorts situeert zich de uitvoering van de arbeid in België zodat conform de artikelen 6 
en 7 van het Europees Overeenkomstenverdrag (EVO) het Belgisch individueel arbeids-
recht van toepassing is.

In de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zijn de feitelijke arbeidsverhoudingen 
bepalend om een arbeidsovereenkomst te onderkennen.

Bij de controle van 12 mei 1992 werd door de Inspectie van sociale wetten vastgesteld 
dat negen Ierse werknemers tussen en samen met de Belgische werknemers onder het ge-
zag en leiding van (verweerster) arbeid verrichten.

Nu de bewijswaarde van deze vaststellingen niet geldig wordt aangevochten werd hier-
uit terecht afgeleid dat de Ierse werknemers met (verweerster) verbonden waren met een 
arbeidsovereenkomst.

b. Bestaat er een interveniërende andere overeenkomst?
(Verweerster), die voorhoudt dat zij een aannemingscontract had afgesloten met een 

Iers bedrijf waardoor de Ierse werknemers toch niet als haar eigen werknemers kunnen 
aangezien worden, draagt hiervan de bewijslast; zij zal deze overeenkomst dienen te be-
wijzen, de draagwijdte ervan aan te tonen en aangeven waarom deze overeenkomst de 
normale conclusie verhindert uit de door de Inspectie vastgestelde feitelijke omstandighe-
den.

Hierbij weze opgemerkt dat onder onderaanneming wordt verstaan de activiteit waarbij 
'de onderaannemer zich door een onderaannemingsovereenkomst met de hoofdaannemer 
verbindt om bepaalde werken uit te voeren met de hulp van zijn personeel en voor reke-
ning van de hoofdaannemer' (zie advies Nationale Arbeidsraad nr. 450 van 25 juli 1974).

In huidige zaak dient te worden vastgesteld dat (verweerster) geen schriftelijk onder-
aannemingscontract met I.C.D.S. voorbrengt.

Het bestaan van de onderaannemingsovereenkomst zou volgens (verweerster) moeten 
blijken uit de gevoerde briefwisseling (zie stukken 3, 4 en 5 (verweerster)):

- de eerste brief van 11 februari 1992 kan bezwaarlijk als bewijs aangezien worden van 
deze overeenkomst, nu deze er zelf van gewag maakt dat er nog geen overeenkomst be-
staat en dat terzake nog bepaalde eisen worden geformuleerd;

- de twee volgende brieven van 13 maart 1992 en 23 maart 1992 geven dan weer veel-
eer aan dat er hoegenaamd geen werkelijke overeenkomst werd afgesloten. Beide brieven 
beklemtonen immers dat de samenwerking op vrije basis geschiedt, voor onbepaalde tijd 
en volgens de door (verweerster) aangegeven behoeften;

- de laatste brief bevat als enig concreet beding dat op diverse werven zal gewerkt wor-
den, dat de vlechtwerken afgerekend zullen worden à 18 BEF/kg en 'eventuele' werken 
'bij gelegenheid' in regie à 800 BEF; deze brief dateert echter al van ná de aanvang van de 
werken op 27 februari 1992.
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Het bestaan en de draagwijdte van de overeenkomst tussen (verweerster) en I.C.D.S. 
zou ook kunnen blijken uit de uitvoering ervan.

Hierover bevat het dossier enerzijds de vaststellingen van de Inspectie, namelijk dat de 
Ierse werknemers tussen en samen met de eigen werknemers werkzaam waren in het ate-
lier of op de werven.

Anderzijds liggen enkele facturen voor die verwijzen naar 'vlechtwerken in regie' en 
voorts naar een bepaalde periode waarvoor één enkel bedrag wordt aangerekend met de 
vermelding 'work completed in accordance with the contract' (stuk 16 (verweerster). Er 
wordt hierbij geen enkele aanwijzing gegeven van enig projectnummer, werf of concrete 
dienstverlening.

Het enige dat uit deze stukken kan blijken is dat I.C.D.S. tussenkomt in de relatie tus-
sen (verweerster) en de Ierse werknemers doordat niet (verweerster) maar I.C.D.S. het 
loon van de Ierse werknemers uitbetaalt en dat I.C.D.S. hiervoor regelmatig bepaalde be-
dragen aan (verweerster) factureert.

Op het vlak van de gezagsuitoefening worden er echter geen overtuigende stukken of 
verklaringen voorgebracht die de vaststellingen zouden kunnen weerleggen.

Het feit dat sommige van de Ierse werknemers als 'foremen' aangezien kunnen worden 
lijkt  niet  doorslaggevend,  nu niet  aangetoond wordt  dat  deze zelf  hun instructies  van 
I.C.D.S. zouden krijgen; zelfs zo zij als een soort ploegbaas zouden optreden is het duide-
lijk dat het door hen zelf uitgeoefend gezag over hun collega's niets anders is dan het door 
(verweerster) aan hen gedelegeerd gezag en niet enig interferend extern gezag.

Uit het geheel van de voorliggende elementen blijkt dan ook afdoende dat geen aanne-
mingscontract wordt  aangetoond zodat dan ook enkel kan besloten worden dat  tussen 
I.C.D.S. en (verweerster) (mondeling) werd overeengekomen dat zij werknemers ter be-
schikking zou stellen, wanneer (verweerster) daaraan behoefde had en dat zij in de con-
crete en praktische uitvoering van de arbeid niet nader tussenkwam.

Tussen de Ierse werknemers en I.C.D.S. wordt aldus niet aangetoond dat er tijdens de 
duur  van  hun  tewerkstelling  bij  (verweerster)  hen  enige  arbeid  verschaft  werd  door 
I.C.D.S.; enkel staat vast dat I.C.D.S. instond voor de uitbetaling van de lonen en dat er 
een meer permanente band bleef, in de zin dat na elke tewerkstelling de werknemers naar 
andere gebruikers konden worden gestuurd. Deze band komt dus het beste overeen met de 
juridische band tussen uitzendbureau en haar uitzendkrachten.

c. Impliceren voormelde contractuele banden dat zij het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst tussen (verweerster) en de Ierse werknemers verhinderen?

Een uitzendarbeidsovereenkomst kan inderdaad een interveniërende oorzaak zijn, die 
een rechtstreekse arbeidsovereenkomst met de gebruiker in de weg staat.

Gelet op het afwijkende karakter van deze constructie ten aanzien van de normale ar-
beidsovereenkomst is dit evenwel slechts het geval zo deze regeling beantwoordt aan de 
op gewestelijk vlak voorziene toelatingen in hoofde van het uitzendbureau en aan de in de 
artikelen 7 e.v. van de wet van 14 juli 1987 gestelde voorwaarden.

Vermits er geen individuele en voorafgaandelijke schriftelijke uitzendarbeidsovereen-
komsten voorliggen, kan geen beroep gedaan worden op de uitzendarbeid om de normale 
individuele arbeidsovereenkomst,  zoals die voortvloeit  uit  de  gedane vaststellingen,  te 
verhinderen.

Rest enkel nog de terbeschikkingstelling als rechtsfiguur die een arbeidsovereenkomst 
tussen (verweerster) en de Ierse werknemers in de weg zou kunnen staan.

Ter zake stelt artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 als principe dat deze verboden 
is, wanneer dit inhoudt dat de gebruiker toch een gedeelte van het gezag zou uitoefenen, 
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zoals in casu vastgesteld werd.
Evenmin voert (verweerster) internationale arbeidsrechtelijke normen aan die de tot-

standkoming van een arbeidsovereenkomst tussen (verweerster) en de Ierse werknemers 
zouden in de weg staan.

(Verweerster) beroept zich inderdaad enkel op de Europese normen inzake sociale ze-
kerheid.

Samenvattend dient vastgesteld:
- dat uit de controle van de Inspectie van de sociale wetten gebleken is dat (verweer-

ster) in de uitvoering van haar werkzaamheden tussen en samen met haar Belgische werk-
nemers ook negen Ierse werknemers in ondergeschikt verband tewerkstelde.

- dat op grond van deze vaststellingen, minstens op grond van artikel 30, §3, eerste lid, 
Uitzendarbeidswet,  deze buitenlandse werknemers  met  (verweerster)  verbonden waren 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

- dat (verweerster) geen interveniërende overeenkomst of wettelijke bepaling aantoont 
die de totstandkoming of het bestaan van deze arbeidsovereenkomst verhindert.

De bijdrageplicht aan het socialezekerheidsstelsel
Toepassingsgebied van de Belgische sociale zekerheid
Het  vertrekpunt ter bepaling van het  socialezekerheidsstelsel  van toepassing op een 

werknemer tewerkgesteld in België, ligt vervat in artikel 3 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.

Dit artikel bepaalt:
'Onverminderd het bepaalde in internationale (overeenkomsten) en verordeningen inza-

ke sociale zekerheid is deze wet van toepassing op de werknemers die in België in dienst 
zijn van een in België gevestigde werkgever of verbonden zijn aan in België gevestigde 
exploitatiezetel'.

De nationale bepalingen, zoals vervat in artikel 3 van de R.S.Z.-wet, verliezen derhalve 
hun betekenis wanneer internationale verdragen of een E.G.-verordening van toepassing 
is.

Vermits huidig geschil betrekking heeft op een tewerkstelling van Ierse werknemers in 
België is de Europese verordening 1408/71 van toepassing.

De Europese verordening 1408/71
De Europese verordening 1408/71 bevat een reeks verwijzingsregels die de toepasselij-

ke sociale zekerheidswetgeving aanwijzen bij internationale arbeidsverhoudingen.
De bepalingen van titel II van de verordening vormen een volledig en eenvormig stelsel 

van conflictregels dat tot doel heeft, de werknemers die zich binnen de Gemeenschap ver-
plaatsen,  onder  de  sociale  zekerheidsregeling van één  lidstaat  te  brengen,  teneinde  te 
voorkomen dat meerdere nationale wettelijke regelingen toepasselijk zijn en dat daaruit 
complicaties voorkomen (zie arresten van het H.v.J. van 13 maart 1997, HUIJBRECHTS, C-
131/95, Jurisprudentie blz. I-1409, punt 17; H.v.J. 11 juni 1998, KUUSIJÄRVI, C-275/96, Ju-
risprudentie blz. I-3419, punt 28).

Krachtens de algemene regel,  omschreven in artikel 13 van de verordening, zal een 
werknemer die een onderdaan is van een E.U.-Lidstaat onderworpen zijn aan de sociale 
zekerheidswetgeving van de staat waar hij effectief arbeid in loondienst verricht.

Artikel 13 stipuleert:
'1. Onder voorbehoud van artikel 14quater en artikel 14septies zijn degenen op wie 

deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één enkele Lidstaat on-
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derworpen. De toe te passen wetgeving wordt overeenkomstig de bepalingen van deze ti-
tel vastgesteld.

2. Onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17: a) is op degene die op het 
grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, de wetgeving van 
die Staat van toepassing zelfs indien hij op het grondgebied van een andere lidstaat woont 
of indien de zetel  van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij  hij 
werkzaam is, zich bevindt op het grondgebied van een andere Lidstaat.'

De detacheringsregel, omschreven in artikel 14, lid 1 van de verordening, vormt echter 
een uitzondering op bovenvermelde basisregel tot bepaling van de toepasselijke wetge-
ving.

Artikel 14, lid 1, a) van de verordening bepaalt:
'Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst ver-

richt voor een onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming 
gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere lidstaat ten einde aldaar voor haar 
rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepas-
sing, mits de te verwachten duur van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en 
hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens detachering be-
ëindigd is.'

Deze detacheringsbepaling, die een uitzondering vormt op de hoofdregel dat het sociale 
zekerheidsrecht van het land waar het werk wordt uitgevoerd toepasselijk is, beoogt een 
vereenvoudiging. Vermeden moet worden dat een werknemer, die door zijn onderneming 
voor korte tijd wordt uitgezonden naar een andere lidstaat, gedurende deze korte tijdspan-
ne onder de sociale zekerheidswetgeving van de staat van tewerkstelling valt. De hieraan 
verbonden rompslomp voor werknemers, ondernemingen en instellingen van sociale ze-
kerheid moet worden voorkomen (Van Regenmortel, A. en Jorens Y., o.c., p. 21, nr. 29; 
zie conclusie van advocaat-generaal Trabucchi onder H.v.J. 12 juli 1973, zaak 13/73 (Ha-
kenberg), Jur. 1973, 955).

Uiteraard moeten hierbij de nodige formaliteiten worden in acht genomen. Hierop heb-
ben de artikelen 11, 11bis en 12 EG-verordening 574/72 betrekking.

Artikel 11 bepaalt:
'1. Het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan de 

wetgeving van toepassing blijft, verstrekt een bewijs waarin wordt verklaard dat de werk-
nemer aan deze wettelijke bepaling onderworpen blijft en tot welke datum dit het geval is:

a) op verzoek van de werknemer of zijn werkgever in de gevallen als bedoeld in artikel 
14, punt 1 en artikel 14ter, punt 1 van de verordening;

b) in de gevallen waarin artikel 17 van de verordening is toegepast'.
In toepassing van bovenvermelde bepaling van artikel 11 moet de werkgever of de 

werknemer  de  bevoegde  instelling  van  de lidstaat  waarvan  de wetgeving  toepasselijk 
blijft, vragen hem een E 101 formulier te bezorgen, waarbij bevestigd wordt dat de werk-
nemer onderworpen blijft aan deze wetgeving gedurende zijn tijdelijke werkzaamheden 
op het grondgebied van de andere lidstaat.

In casu blijkt dat voor ieder van de negen Ierse werknemers een geldig detacheringsbe-
wijs E 101 werd afgeleverd (stuk 7 (verweerster) formulieren E 101):

-  voor  Cafferkey  Thomas,  Cattigan  Chris,  Dungan  Thomas,  Gillepsie  Simon,  Mc 
Keown Eamon en Mulvihill Danny was dit voor de periode van 6 januari 1992 tot en met 
31 juli 1992;

- voor Goughlan Michael en Gaughan Brendam was dit voor de periode van 16 maart 
1992 tot en met 31 juli 1992;
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- voor Golding John was dit voor de periode van 22 april 1992 tot en met 31 juli 1992.
Bovendien blijkt uit de brieven van de Ierse sociale zekerheidsinstelling van 6 juli 1992 

en 9 september 1992 dat de bovenvermelde werknemers tijdens de periode van 2 maart 
1992 tot en met 22 mei 1992 wel degelijk onderworpen waren aan de Ierse sociale zeker-
heid en hiervoor bijdragen betaald hebben (stukken 10 en 11 (verweerster)).

Aan de voorwaarden en formaliteiten zoals vereist door de E.G.-verordening werd in 
casu wel degelijk voldaan zodat er een geldige detachering gebeurde.

Bewijskracht van de E101-verklaring
Rest de vraag of (eiser) als bevoegd orgaan van de lidstaat waarin de Ierse werknemers 

zijn  gedetacheerd zelf  de door  haar  gecontroleerde feitelijke  arbeidsverhoudingen kan 
toetsen aan deze regeling, dan wel dat zij zich dient te baseren op de officieel geattesteer-
de verhouding op het Europees voorgeschreven E 101-formulier.

Ter zake nam het Europees Hof van Justitie reeds duidelijk een principieel standpunt in, 
waarbij  zij  de  geattesteerde werkelijkheid laat  primeren op de feitelijke  werkelijkheid 
(H.v.J.  10  februari  2000,  zaak  C-202/97  Fitzwilliam;  H.v.J.  30  maart  2000,  zaak  C-
178/97, Banks).

In zijn arrest van 10 februari 2000 overwoog het Hof van Justitie:
'49. Met deze verklaring (E101-verklaring) bevestigt het bevoegde orgaan van de lid-

staat waar het uitzendbureau is gevestigd, dat de gedetacheerde werknemers gedurende de 
detacheringsperiode aan zijn eigen sociale zekerheidsregeling onderworpen blijven. Nu in 
beginsel de werknemers bij één enkele sociale zekerheidsregeling moeten zijn aangeslo-
ten, impliceert deze verklaring, dat de regeling van de andere lidstaat niet van toepassing 
kan zijn.

51. Op grond van het beginsel van loyale samenwerking, neergelegd in artikel 5 EG-
Verdrag (thans artikel 10 EG), is het bevoegde orgaan verplicht, de feiten die voor de toe-
passing van de regels betreffende de vaststelling van de geldende sociale zekerheidsrege-
ling relevant zijn, juist  te beoordelen en, derhalve de juistheid van de gegevens in de 
E101-verklaring te garanderen.

53. De E101-verklaring creëert een vermoeden dat de gedetacheerde werknemers regel-
matig zijn aangesloten bij de sociale zekerheidsregeling van de lidstaat waarin het uit-
zendbureau gevestigd is,  en is  dus bindend voor het  bevoegde orgaan van de lidstaat 
waarin die werknemers zijn gedetacheerd.

54. Zo niet zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel, dat werknemers slechts bij 
één sociale zekerheidsregeling zijn aangesloten, alsmede op de voorzienbaarheid van de 
toepasselijke regeling en, dientengevolge op de rechtszekerheid. Indien moeilijk te bepa-
len was welke de toepasselijke regeling is, zou elk van de bevoegde organen van de twee 
betrokken lidstaten immers geneigd zijn aan te nemen, dat zijn eigen sociale zekerheidsre-
geling van toepassing is, met alle nadelige gevolgen vandien voor de betrokken werkne-
mers.

55. Zolang de E101-verklaring niet is ingetrokken of ongeldig verklaard dient het be-
voegde orgaan van de lidstaat waarin de werknemers zijn gedetacheerd er dus rekening 
mee te houden, dat de werknemers reeds zijn aangesloten bij de sociale zekerheidsrege-
ling van de lidstaat waar de onderneming die hen tewerkstelt is gevestigd, zodat het hen 
niet aan zijn eigen sociale zekerheidsregeling mag onderwerpen'.

Indien (eiser), als bevoegd orgaan van de lidstaat waarin de werknemers zijn gedeta-
cheerd,  twijfels  heeft  over  de  juistheid  van  de  feiten  die  aan  de  E101-verklaring  ten 
grondslag liggen en dus van de daarin opgenomen gegevens, dient in de eerste plaats - 
door raadpleging en overleg met bevoegd orgaan van de lidstaat die de E101-verklaring 
heeft afgeleverd - een oplossing te worden gevonden;
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Indien de betrokken organen het niet eens worden over de vraag of die situatie onder 
artikel 14, lid 1, sub a van de verordening valt, staat het hun vrij de zaak voor te leggen 
aan de Administratieve Commissie.

Slaagt de Administratieve Commissie er niet in de standpunten van de bevoegde orga-
nen met elkaar te verzoenen, dan staat het de lidstaat op het grondgebied waarvan de be-
trokken werknemers zijn gedetacheerd in ieder geval vrij, met behoud van eventuele mo-
gelijkheden van beroep in rechte in de lidstaat van het afgevende orgaan, een niet-nako-
mingsprocedure in te leiden bij het Europees Hof.

Nu de voorgelegde formulieren niet  van valsheid beschuldigd worden,  noch aange-
voerd wordt dat (verweerster) de strikte formaliteiten aangaande de detachering niet zou 
nageleefd hebben, dient artikel 14, lid 1 van de EG-verordening toegepast te worden en 
ressorteerde de tewerkstelling van de Ierse werknemers, bij gebreke aan de hoger aange-
geven betwisting door (eiser) voor de Europese gerechten, onder het Ierse sociale zeker-
heidsstelsel.

De in artikel 31, §4 van de Uitzendarbeidswet bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheid 
heeft dus geen betrekking op in België verschuldigde bijdragen zodat de invordering van 
(eiser) ongegrond was.

Algemeen besluit
Gelet op bovenvermelde overwegingen dringt zich volgend algemeen besluit op:
1. de negen Ierse werknemers waren met (verweerster) verbonden met een arbeidsover-

eenkomst van onbepaalde duur;
2. de tewerkstelling van de Ierse werknemers ressorteerde onder het Ierse sociale zeker-

heidsstelsel 
3. voor de nationale gerechten vermag het plaatselijk orgaan de intrinsieke geldigheid 

of waarachtigheid van de in de E 101-formulieren geattesteerde arbeidsverhoudingen en 
eruit  voortvloeiende aanwijzing van het toepasselijk sociale zekerheidsstelsel  niet  aan-
vechten."

Grieven
Overeenkomstig artikel 3 van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 is deze wet van toepas-

sing op de werknemers die in België in dienst zijn van een in België gevestigde werkge-
ver of verbonden zijn aan een in België gevestigde exploitatiezetel, onverminderd het be-
paalde in internationale overeenkomsten en verordeningen inzake sociale zekerheid (zie 
ook artikel 4 van de wet van 29 juni 1981).

De verordening (EEG) nr. 1408/71 bevat regels over de vaststelling van de wettelijke 
regeling die op het gebied van de sociale zekerheid moet worden toegepast bij verplaat-
sing van werknemers binnen de Gemeenschap, welke regels tot doel hebben dat de werk-
nemer op wie deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van een enke-
le Lidstaat is onderworpen (artikel 13, eerste lid, verordening nr. 1408/71).

Als algemene regel verkondigt artikel 13, tweede lid van deze verordening dat op dege-
ne die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent,  de 
wetgeving van die staat van toepassing is.

Artikel 14, eerste lid, a) van de verordening bevat een uitzondering op deze regel en be-
paalt dat:

"Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst ver-
richt voor een onderneming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming 
gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere lidstaat teneinde aldaar voor haar 
rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toepas-
sing, mits de te verwachten duur van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en 
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hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een andere persoon wiens detachering be-
ëindigd is".

Voor de toepassing van artikel 14, eerste lid, a) van de verordening is vereist dat er ge-
durende de periode van detachering een organische band blijft bestaan tussen de in een 
lidstaat gevestigde onderneming en de werknemers die zij op het grondgebied van een an-
dere lidstaat heeft gedetacheerd.

Wanneer deze organische band ontbreekt kan er geen sprake zijn van een geldige deta-
chering in voormelde zin en wordt deze tewerkstelling naar Belgisch recht als een verbo-
den vorm van terbeschikkingstelling aangezien.

Krachtens artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 is verboden de activiteit die buiten 
de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven regels, door een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschik-
king te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van 
het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt.

De wet van 24 juli 1987 is een wet van politie en veiligheid in de zin van artikel 3 van 
het Burgerlijk Wetboek.

1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 31, §4 van de wet van 24 juli 1987 is de gebruiker en de persoon die 

werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepaling van §1, hoof-
delijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen die uit de verboden tewerk-
stelling voortvloeit.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid maakt een burgerlijke sanctie uit.
Als sanctie, die deel uitmaakt van een regelgeving die de openbare orde raakt, blijft 

deze hoofdelijke aansprakelijkheid, ingeval van detachering in het kader van de verorde-
ning nr. 1408/71 in strijd met artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987, van toepassing 
op  de gebruiker,  ongeacht  het  sociale  zekerheidsstelsel  waaronder  de  verboden  terbe-
schikkingstelling krachtens voormelde verordening valt.

De wet van 24 juli 1987 heeft, zoals het bestreden arrest pertinent opmerkt, uitsluitend 
betrekking op de arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen de gebruiker en de werknemers 
die, in dienst genomen door een werkgever, ter beschikking worden gesteld van deze ge-
bruiker die over hen enig gedeelte van gezag uitoefent dat normaal aan de werkgever toe-
komt.

De omstandigheid dat bedoelde burgerlijke sanctie in casu indirect leidt tot de verplich-
ting in hoofde van verweerster tot betaling van bijdragen aan eiseres neemt niet weg dat, 
wat het recht op sociale zekerheidsprestaties betreft in hoofde van de Ierse werknemers, 
en wat de verplichting betreft in hoofde van de uitzendende Ierse onderneming tot beta-
ling van sociale bijdragen aan het bevoegde orgaan van zijn land, het Ierse sociale zeker-
heidsstelsel, krachtens verordening nr. 1408/71, van toepassing blijft op deze tewerkstel-
ling in België.

Zoals het arrest zelf vaststelt, bestaat er aldus geen conflict tussen enerzijds de wet van 
24 juli 1987 en anderzijds de verordening nr. 1408/71.

De in artikel 31, §4, bepaalde sanctie blijft bijgevolg steeds van kracht op de gebruiker 
die in België werknemers tewerkstelt die hem in strijd met de wet van 24 juli 1987 ter be-
schikking werden gesteld vanuit een andere lidstaat, ongeacht het sociale zekerheidsstel-
sel waaronder deze werknemers zelf, en de onderneming die hen ter beschikking stelt, 
krachtens de verordening vallen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte, op grond van de vaststelling dat de 
Ierse werknemers onder het Ierse sociale zekerheidsstelsel ressorteerden, oordeelde dat de 



Nr. 329 - 2.6.03 HOF VAN CASSATIE 1321 

in artikel 31, §4 van de wet van 24 juli 1987 bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheid in 
casu geen betrekking heeft op in België verschuldigde bijdragen en bijgevolg niet wettig 
besliste dat de invordering van eiser ongegrond was (schending van de artikelen 3 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 31, §§1 en 4 van de wet van 24 juli 1987, artikel 1, §1, eerste 
lid, de artikelen 3, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969, de artikelen 1, 2, §1, eerste lid,  
de artikelen 4 en 23, eerste lid van de wet van 29 juli 1981 en de artikelen 13, 14, eerste 
lid, a) van de verordening (EEG) nr. 1408/71).

2. Tweede en derde onderdeel
Artikel 11, eerste lid, a) van de verordening nr. 574/72 bepaalt de formaliteiten bij deta-

chering van een werknemer op grond van artikel 14, eerste lid, a) van de verordening 
1408/71: het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar-
van de wetgeving van toepassing blijft, verstrekt, op verzoek van de werknemer of zijn 
werkgever, een bewijs waarin wordt verklaard dat de werknemer aan deze wettelijke rege-
ling onderworpen blijft en tot welke datum dit het geval is."

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap creëert 
het afgeleverde detacheringsbewijs, ook gekend als E101-verklaring naar het zo door de 
Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers ge-
noemde model (zie besluit nr. 130 van 17 oktober 1985 van de Administratieve Commis-
sie), een vermoeden dat de gedetacheerde werknemers regelmatig zijn aangesloten bij de 
sociale zekerheidsregeling van de lidstaat waarin de onderneming is gevestigd die zijn 
werknemers detacheert (uitzendende staat) naar een andere lidstaat (ontvangststaat of staat 
van tewerkstelling), het betreft met andere woorden een vermoeden dat aan alle voor de 
detachering vereiste voorwaarden is voldaan.

Dit vermoeden is bindend voor het bevoegde orgaan van de lidstaat waarin de werkne-
mers zijn gedetacheerd zolang de E101-verklaring niet is ingetrokken of ongeldig ver-
klaard.

Eiser is in casu het door de bevoegde autoriteiten aangewezen orgaan voor de toepas-
sing van artikel 14, eerste lid, a) van de verordening nr. 1408/71 en artikel 11, eerste lid, 
a) van de verordening nr. 574/72 (zie artikel 4, lid 10 van de verordening 574/72 en Bijla-
ge 10 bij deze verordening).

In de mate dat de E101-verklaring kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard, be-
treft het bijgevolg een weerlegbaar vermoeden.

De E101-verklaring kan worden ingetrokken door het bevoegde orgaan van de uitzen-
dende staat, desgevallend na voorafgaand overleg met de Administratieve Commissie die 
tot taak heeft om alle vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard, voortvloei-
ende uit de bepalingen van verordening 1408/71 en van latere verordeningen of van enige 
overeenkomst of regeling welke in het kader daarvan tot stand zal komen, te behandelen 
(zie artikel 81 van verordening 1408/71).

De E101-verklaring kan ongeldig, nietig of niet-bindend worden verklaard door een 
rechterlijke instantie, hetzij door het Hof van Justitie in het kader van een niet-nakomings-
procedure tegen de lidstaat wiens bevoegde orgaan het betwiste E 101-certificaat heeft af-
geleverd (artikel  170 E.E.G.-Verdrag,  thans artikel 227 EG),  hetzij  door  de bevoegde 
rechter van een lidstaat.

Immers, op elke rechter van een lidstaat rust de verplichting om het gemeenschapsrecht 
toe te passen op de concrete feiten zodat hij ook bevoegd is om een E101-verklaring te 
toetsen aan de detacheringsvereisten in de verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72, welke 
verordeningen krachtens artikel 189 van het E.E.G.-Verdrag (thans artikel 249 EG-Ver-
drag) verbindend zijn in al hun onderdelen en rechtstreeks toepasselijk, kortom directe 
werking hebben in de interne rechtsorde van elke lidstaat.
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Hierbij is niet vereist dat het beroep in rechte wordt voorafgegaan door een verzoek tot 
intrekking van het detacheringsbewijs nu het hogervermelde overleg met respectievelijk 
het bevoegde orgaan van de uitzendende staat en de Administratieve Commissie niet is 
voorgeschreven op straffe van nietigheid of verval.

Het overleg met de Administratieve Commissie geschiedt overeenkomstig artikel 81 
van verordening 1408/71 uitdrukkelijk "onverminderd het recht der betrokken autoritei-
ten, organen en personen om gebruik te maken van de rechtsmiddelen, en zich te wenden 
tot de rechterlijke instanties, bedoeld bij de wetgevingen van de Lidstaten, bij deze veror-
dening en bij het Verdrag".

Noch de verordeningen nr. 1408/71 en 574/72, de beginselen inzake het vrij verkeer 
van diensten en werknemers en het beginsel van loyale samenwerking (thans artikel 10 
EG-Verdrag), noch de bevoegdheid die ter zake aan de rechter van de uitzendende staat 
toekomt om de beslissing tot afgifte van de E101-verklaring te herzien, staat de bevoegd-
heid van de rechter van de ontvangststaat bijgevolg in de weg.

Het staat het bevoegde orgaan van de ontvangststaat derhalve vrij om zich rechtstreeks 
te wenden tot zijn nationale rechter teneinde "de intrinsieke geldigheid of waarachtigheid" 
van de in een E101-verklaring "geattesteerde arbeidsverhouding" te betwisten.

Anders dan voor het bevoegde orgaan van de ontvangststaat, is de in de E101-verkla-
ring geattesteerde werkelijkheid niet bindend voor de bevoegde rechter van de ontvangst-
staat, die bijgevolg het vermoeden van een geldige detachering ten allen tijde kan weer-
leggen, zonder dat hierbij is vereist dat het detacheringsbewijs van valsheid moet zijn be-
ticht.

Krachtens artikel 580, 1° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank ken-
nis van geschillen betreffende de verplichtingen van de werknemers en van de personen 
die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen opge-
legd door de wetgeving inzake sociale zekerheid.

Hieruit volgt dat, tweede onderdeel, het bestreden arrest niet wettig oordeelde dat eiser 
"de intrinsieke geldigheid of waarachtigheid van de in de E101-formulieren geattesteerde 
arbeidsverhoudingen en eruit voortvloeiende aanwijzing van het toepasselijk sociale ze-
kerheidsstelsel" niet voor zijn nationale gerechten vermocht aan te vechten, hierbij eiser 
verwijtend,eensdeels, de betwisting niet voorafgaand te hebben voorgelegd aan de "Euro-
pese  gerechten",  anderdeels,  de  E101-verklaring  niet  van  valsheid  te  hebben  betwist 
(schending van de artikelen 580, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, 13, 14, eerste lid, a) en 
81 van verordening nr. 1408/71, 11, eerste lid, a) van verordening nr. 574/72 en 5 en 189 
E.E.G.-Verdrag, thans 10 en 249 van het E.G.-Verdrag).

Hieruit volgt tevens dat, derde onderdeel, in zoverre het arbeidshof zich gebonden acht-
te door de E101-verklaring en bijgevolg onbevoegd om de in het E 101-certificaat geattes-
teerde werkelijkheid te toetsen aan de werkelijk vastgestelde arbeidsverhoudingen, het be-
streden arrest de artikelen 580, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, 13, 14, eerste lid, a) en 
81 van verordening (EEG) nr. 1408/71, 11, eerste lid, a) van verordening nr. 574/72, 5 en 
189 E.E.G.-Verdrag, thans 10 en 249 van het E.G.-Verdrag heeft miskend.

De beslissing dat de tewerkstelling van de Ierse werknemers krachtens artikel 14 veror-
dening 1408/71 onder het Ierse socialezekerheidsstelsel ressorteerde en dat de in artikel 
31, §4 van de wet van 24 juli 1987 bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheid aldus geen be-
trekking heeft op de in België verschuldigde bijdragen, is bijgevolg evenmin naar recht 
verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel geciteerde bepalingen).

3. Vierde onderdeel
Voor de vaststelling van het bestaan van de voor de toepassing van artikel 14, eerste 

lid, a) van de verordening nr. 1408/71 vereiste organische band, moet uit de omstandighe-
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den van de tewerkstelling blijken dat de werknemer gedurende de detacheringsperiode on-
der het gezag van die uitzendende onderneming is blijven staan (zie arrest Fitzwilliam, p. 
24).

Het bestreden arrest stelde vast dat de negen Ierse werknemers in casu niet meer onder 
het gezag stonden van de firma die hen had gedetacheerd en dat zij ontegensprekelijk tij-
dens de detacheringsperiode in ondergeschikt verband hebben gewerkt van verweerster.

Het arrest stelde tevens vast dat al deze Ierse werknemers met verweerster verbonden 
waren door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, minstens werden zij op grond 
van artikel 30, §3 van de wet van 24 juli 1987 geacht met verweerster te zijn verbonden 
door een dergelijke arbeidsovereenkomst.

Nog volgens het arrest stond geen enkele interveniërende overeenkomst of wettelijke 
bepaling de totstandkoming of het bestaan van deze arbeidsovereenkomst in de weg en 
kon er geen sprake zijn van een uitzendarbeidsovereenkomst noch van een geldige terbe-
schikkingstelling.

Voorgaande, soevereine vaststellingen in feite houden in dat de Ierse werknemers gedu-
rende de periode van detachering niet meer door een organische band waren verbonden 
met de onderneming die hen detacheerde en, integendeel, volledig onder het gezag ston-
den van verweerster.

Hieruit volgt dat, in zoverre het arrest oordeelde dat "aan de voorwaarden en formalitei-
ten zoals vereist door de EG-verordening, (...) in casu wel degelijk (werd) voldaan zodat 
er een geldige detachering gebeurde", het arbeidshof zodoende artikel 14, eerste lid, a) 
van de verordening nr. 1408/71 heeft miskend nu aldus aan de vereiste van het bestaan 
van een organische band geenszins was voldaan en bijgevolg deze beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepa-
lingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 249 van het EG-Verdrag, een verordening 

een algemene strekking heeft, verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks 
toepasselijk in elke lidstaat;

Overwegende dat, volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 15 juli 1964 inzake Costa tegen E.N.E.L., het verdrags-
recht, dat uit een autonome bron voortvloeit, op grond van zijn bijzonder karak-
ter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij kan worden gezet, zonder 
zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond 
van de Gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast; 

Dat daaruit volgt, volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 17 december 1970 inzake Internationale Handelsgesell-
schaft tegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, dat beweer-
de inbreuken op grondrechten zoals die in de constitutie van een lidstaat zijn 
neergelegd of op de beginselen van het constitutioneel bestel van een lidstaat, 
aan de rechtsgeldigheid van een handeling der Gemeenschap of aan de werking 
van die handeling op het grondgebied van die Staat niet kunnen afdoen;

Dat derhalve een beweerde inbreuk op de wet van 24 juli 1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers, aan de werking van de verordening 1408/71 van de 
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Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsrege-
lingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, niet kan afdoen;

Overwegende dat, krachtens artikel 13.1 van de verordening 1408/71, degenen 
op wie deze verordening van toepassing is, slechts aan de wetgeving van één en-
kele lidstaat zijn onderworpen; 

Dat, krachtens artikel 14.1.a van die verordening, op degene die op het grond-
gebied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderne-
ming waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd 
wordt op het grondgebied van een andere lidstaat teneinde aldaar voor haar reke-
ning arbeid te verrichten, de wetgeving met betrekking tot de sociale zekerheid 
van de eerstbedoelde lidstaat van toepassing blijft, mits de te verwachten duur 
van die arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en de werknemer niet 
wordt uitgezonden ter vervanging van een persoon wiens detachering beëindigd 
is;

Dat artikel 31, §4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, 
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers,  een  burgerlijke  sanctie  bepaalt  in  geval  van  ongeoorloofde  terbe-
schikkingstelling, volgens dewelke de gebruiker en de persoon die werknemers 
ter beschikking stelt hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de sociale 
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur tussen gebruiker en werknemers voortvloeien;

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat te dezen, krachtens artikel 
14.1.a van de verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971, de Ierse socia-
le zekerheidswetgeving van toepassing is op de Ierse werknemers wat betreft het 
recht  op sociale zekerheidsprestaties en op de uitzendende Ierse onderneming 
wat betreft de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

Dat hieruit volgt dat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 31, §4 
van de wet van 24 juli 1987, vermits dit indirect leidt tot het eveneens toepassen 
van de Belgische sociale zekerheidswetgeving, hetgeen in strijd is met de wer-
king van de EG-verordening 1408/71;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de tewerkstelling van de Ierse 
werknemers op grond van de niet-aangevochten E101-verklaring onder het Ierse 
socialezekerheidsstelsel ressorteert en de invordering van eiser van in België ver-
schuldigde sociale zekerheidsbijdragen op grond van artikel 31, §4 van de wet 
van 24 juli 1987 bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheid ongegrond is;

Dat het arrest zijn beslissing aldus naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede en derde onderdeel
Overwegende  dat,  krachtens  artikel  11.1.a  van  verordening  574/72  van  de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van veror-
dening 1408/71, in het geval dat een persoon op het grondgebied van een lidstaat 
werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming waaraan hij nor-
maal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grond-



Nr. 329 - 2.6.03 HOF VAN CASSATIE 1325 

gebied van een andere lidstaat teneinde aldaar voor haar rekening arbeid te ver-
richten, het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarvan de wetgeving van toepassing blijft, een bewijs verstrekt waarin wordt 
verklaard dat de werknemer aan deze wettelijke regeling onderworpen blijft en 
tot welke datum dit het geval is;

Overwegende dat, volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 10 februari 2000 inzake Fitzwilliam Executive Search Ltd 
tegen Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, artikel 11.1.a 
van verordening 574/72 aldus moet worden uitgelegd, dat de verklaring, afgege-
ven door het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van een lidstaat is aangewe-
zen, verkort als E101-verklaring, de sociale zekerheidsorganen van andere lidsta-
ten bindt, voor zover daarin wordt verklaard dat de door een uitzendbureau gede-
tacheerde werknemers zijn aangesloten bij de sociale zekerheidsregeling van de 
lidstaat waarin dit uitzendbureau is gevestigd; dat wanneer de organen van ande-
re lidstaten twijfels uiten over de overeenstemming van de gegevens van die ver-
klaring met artikel  14.1.a  van verordening 1408/71,  het  afgevende orgaan de 
juistheid van de feiten die aan die verklaring ten grondslag liggen, opnieuw dient 
te onderzoeken en die verklaring zo nodig dient in te trekken; dat indien de be-
trokken organen het niet eens worden over de vraag of die situatie onder artikel 
14.1.a van verordening 1408/71 valt, de zaak kan worden voorgelegd aan de Ad-
ministratieve Commissie; dat indien de Administratieve Commissie geen oplos-
sing kan bieden, het de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokken werk-
nemers zijn gedetacheerd vrijstaat, met behoud van eventuele mogelijkheden van 
beroep in rechte in de lidstaat van het afgevende orgaan, een niet-nakomingspro-
cedure in de zin van artikel 227 van het EG-Verdrag in te leiden;

Dat daaruit volgt dat de rechter van de lidstaat van tewerkstelling niet bevoegd 
is om de geldigheid en waarachtigheid van de verklaring afgeleverd in toepas-
sing van artikel 11.1.a van verordening 574/72 door het bevoegde orgaan van de 
uitzendende lidstaat, te beoordelen; 

Dat de onderdelen die ervan uitgaan dat het bevoegde orgaan van de lidstaat 
van tewerkstelling zich kan wenden tot zijn nationale rechter teneinde de intrin-
sieke geldigheid of waarachtigheid van de in een E101-verklaring geattesteerde 
arbeidsverhouding te betwisten, falen naar recht;

3. Vierde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel inhoudt dat de Belgische rechter moet onder-

zoeken of de E101-verklaring te dezen wel op verantwoorde wijze is verleend;
Dat uit het antwoord op het tweede en het derde onderdeel van het middel 

volgt dat de Belgische rechter hiertoe geen rechtsmacht heeft;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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2 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve,  advocaat-generaal  –  Advocaat: mr.  De 
Bruyn.

Nr. 330

2° KAMER - 3 juni 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES 
EN STUKKEN - MEMORIE - FAX.

Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig want per fax aan de griffie toegezonden memo-
rie1. (Art. 420bis Sv.)

(V. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1664.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie grieven voor. 
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen kennelijk slechts gericht zijn tegen de 

beslissingen die de eisers grieven; 
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de "memorie" die de eisers op 17 

februari 2003 per fax aan de griffie van het Hof hebben toegezonden;
Overwegende dat eisers memorie die op 18 februari 2003, dit is buiten de ter-

mijn van artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, is ingediend, niet ontvanke-
lijk is; 

Overwegende dat, wat de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis-
sing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

1 Cass., 16 jan. 1990, A.R. 3444, nr. 305 en 16 april 1996, A.R. P.96.0472.N, nr. 115. 
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3 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 331

2° KAMER - 3 juni 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - VERSLAG VAN 
TECHNISCHE RAADSMAN VAN BEKLAAGDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - VERSLAG VAN TECHNISCHE RAADSMAN VAN BEKLAAGDE.

1º en 2° De strafrechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig  
overgelegde bewijselementen, waaronder het verslag van de technische raadsman van 
een beklaagde en, wanneer hij met opgave van redenen dit verslag als ongeloofwaardig  
verwerpt,  vereist  het  recht  van verdediging  niet  dat  hij  een onderzoeksmaatregel  be-
veelt1.

(D.)

ARREST

(A.R. P.03.0067.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 december 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef 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. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de 

hem regelmatig  overgelegde  bewijselementen,  waaronder  het  verslag  van  de 
technische raadsman van een beklaagde;

Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het bestreden vonnis 
ten onrechte het verslag van de technische raadsman van eiser verwerpt omdat 
het kritiek levert op de vaststellingen en het plan getekend door de verbalisanten, 
opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de bewijswaarde van dit verslag, 
mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat wanneer de rechter met opgave van redenen het verslag van 

1 Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665. 
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een technisch raadsman van een beklaagde als ongeloofwaardig verwerpt, het 
recht van verdediging niet vereist dat hij een onderzoeksmaatregel beveelt;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
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 
gewezen;

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

3 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. B. De Geest, Brussel.

Nr. 332

2° KAMER - 3 juni 2003

1º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - STRAFBAARHEID - 
NIEUWE WETGEVING.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WEGVERKEER - INSCHRIJVING VAN 
VOERTUIGEN - STRAFBAARHEID - NIEUWE WETGEVING.

1º en 2° Nu zowel de overtreding van art. 3, §1, eerste lid K.B. 31 december 1953 als deze  
van artt. 2, §1 en 3, §1 K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat  
voornoemd K.B. van 1953 heeft opgeheven, strafbaar worden gesteld krachtens art. 29, 
tweede lid Wegverkeerswet, heeft de nieuwe wet aan de strafbaarheid niets gewijzigd.

(V.)

ARREST

(A.R. P.03.0116.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 december 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-
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hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot straf en in kosten veroordeelt 

wegens een overtreding van artikel 3, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 
31 december 1953, houdende reglementering van de inschrijving van de motor-
voertuigen en de aanhangwagens, gewijzigd door artikel 2.1 van het koninklijk 
besluit van 27 december 1993, met name een motorvoertuig of een aanhangwa-
gen op de openbare weg in het verkeer te hebben gebracht dewelke niet vooraf 
op aanvraag en op naam van zijn eigenaar ingeschreven was in het in artikel 2 
van dit koninklijk besluit bedoelde repertorium van de motorvoertuigen en de 
aanhangwagens; dat dit misdrijf strafbaar gesteld wordt door artikel 29, tweede 
lid Wegverkeerswet;

Dat het koninklijk besluit van 31 december 1953, dat van toepassing was ten 
tijde van de bewezen verklaarde feiten, opgeheven werd door artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

Overwegende evenwel dat de feiten van deze telastlegging eveneens een over-
treding uitmaken van de verplichtingen bepaald in de artikelen 2, §1 en 3, §1 van 
het vermelde koninklijk besluit van 20 juli 2001; dat die overtreding steeds straf-
baar is krachtens artikel 29, tweede lid Wegverkeerswet;

Overwegende dat, anders dan de onderdelen aanvoeren, de nieuwe wet derhal-
ve aan de strafbaarheid van de feiten van de telastlegging niets wijzigt;

Dat de onderdelen, die ervan uitgaan dat de nieuwe wet die strafbaarheid wel 
wijzigt, falen naar recht;

2. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel afgeleid is uit de in het eerste en het 

tweede onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
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 
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. H. Neirynck, Brugge.



1330 HOF VAN CASSATIE 3.6.03 - Nr. 332 

Nr. 333

2° KAMER - 3 juni 2003

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 62 - 
VASTSTELLINGEN DOOR GOEDGEKEURDE OF GEHOMOLOGEERDE ONBEMANDE AUTOMATISCH 
WERKENDE TOESTELLEN - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - WEGVERKEERSWET - VASTSTELLINGEN 
DOOR GOEDGEKEURDE OF GEHOMOLOGEERDE ONBEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN - 
BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - OVERLEGGEN VAN TECHNISCH DOSSIER.

1º en 2° Artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling laten de bijzondere 
bewijswaarde van de vaststellingen die door goedgekeurde of gehomologeerde onbe-
mande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, afhangen van het overleg-
gen van het volledige technische dossier van die toestellen door de Dienst Metrologie.  
(Art. 62 Wegverkeerswet)

(V.)

ARREST

(A.R. P.03.0153.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 december 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres 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. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de vaststellingen die met 

het automatisch werkend toestel werden gedaan, de bijzondere bewijswaarde tot 
bewijs van het tegendeel als bedoeld in artikel 62, derde lid Wegverkeerswet be-
zitten;

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen het oordeel van het  bestreden 
vonnis dat zelfs indien de bedoelde vaststellingen die bijzondere bewijswaarde 
niet zouden bezitten, zij dienen als inlichting, opkomt tegen een overtollige re-
den, mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling 
de bijzondere bewijswaarde van de vaststellingen die door goedgekeurde of ge-
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homologeerde onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, 
laten afhangen van het overleggen van het volledige technische dossier van die 
toestellen door de Dienst Metrologie;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het bestreden vonnis niet voorbijgaat aan de weigering van 

de Dienst Metrologie om in te gaan op de vraag van de deskundige om hem het 
volledige technische dossier van de automatisch werkende roodlichtcamera over 
te leggen, maar oordeelt dat die overlegging irrelevant is daar de gegevens van 
het strafdossier alsook de brief van de vermelde dienst met betrekking tot de ge-
bruiksvergunning en de homologatie van de site duidelijk en omstandig zijn; dat 
het aldus het recht van verdediging van eiseres niet miskent;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de deskundige de bewering 

van eiseres dat hij zich op verkeerde foto's zou gesteund hebben in zijn verslag, 
op gefundeerde wijze weerlegt; dat het aldus het bedoelde verweer verwerpt en 
beantwoordt;

Dat het middel 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 
gewezen; 

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

3 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. M.-A. Devenyn, Gent.

Nr. 334

2° KAMER - 3 juni 2003

HERHALING - STAAT VAN WETTELIJKE HERHALING - VASTSTELLING DOOR DE 
RECHTER - MOTIVERING.

Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, omkleedt de rechter de beslissing dat de 
beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, regelmatig met redenen door de  
vaststelling dat de wettelijke voorwaarden van de wettelijke herhaling vervuld zijn; geen 
enkele wetsbepaling vereist dat de rechter kennisneemt van het dossier met betrekking 
tot de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de vroegere veroordeling op grond waar-
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van de staat van wettelijke herhaling wordt vastgesteld1. (Art. 56 Sw.)

(B. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0516.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef 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
(...)
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, de rechter 

de beslissing dat de beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, re-
gelmatig met redenen omkleedt door de vaststelling dat de wettelijke voorwaar-
den van de wettelijke herhaling vervuld zijn; dat geen enkele wetsbepaling ver-
eist dat de rechter kennisneemt van het dossier met betrekking tot de feiten die 
aanleiding gegeven hebben tot de vroegere veroordeling op grond waarvan de 
staat van wettelijke herhaling wordt vastgesteld;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie, de beslis-

sing dat de verzwarende omstandigheid dat de verkrachting voorafgegaan of ge-
paard gegaan is met lichamelijke foltering of opsluiting, regelmatig met redenen 
is omkleed door de vaststelling dat de feiten van de telastlegging zoals met ver-
melding van die verzwarende omstandigheid omschreven in de bewoordingen 
van de wet, bewezen zijn;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen het onaantast-

baar oordeel van de appèlrechters dat de verzwarende omstandigheid dat de ver-
krachting voorafgegaan of gepaard gegaan is met lichamelijke foltering of op-
sluiting, bewezen is;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde onderdeel

1 Zie Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0121.F, nr. 248.



Nr. 334 - 3.6.03 HOF VAN CASSATIE 1333 

Overwegende dat het arrest eiser voor een periode van tien jaar ter beschikking 
van de regering stelt op grond dat "de persoonlijkheid van [eiser] zulke maatre-
gel noodzaakt, gelet op het bijzonder hoge recidivegevaar waartegen een maxi-
male bescherming dient te worden opgebouwd"; dat bij ontstentenis van daartoe 
strekkende conclusie, het aldus de beslissing regelmatig met redenen omkleedt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
C. 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 
gewezen;

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

3 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J. Rowies, Turnhout.

Nr. 335

2° KAMER - 4 juni 2003

1º HERZIENING — ALGEMEEN — VOORWAARDEN.

2º HERZIENING – ALGEMEEN — VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF WEGENS 
VERSCHILLENDE FEITEN – AANVOERING VAN EEN NIEUW FEIT WAARUIT DE ONSCHULD VAN EEN 
VEROORDEELDE AAN BEPAALDE FEITEN SCHIJNT TE VOLGEN – STRAF BLIJFT VERANTWOORD DOOR 
DE ANDERE FEITEN – VERZOEK TOT HERZIENING - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Art. 443, 3° Sv., laat de ontvankelijkheid van de vordering tot herziening van de in  
kracht van gewijsde gegane veroordelingen afhangen van het bestaan van een nieuw feit 
dat zich sinds de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid dat de veroor-
deelde ten tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen, en waaruit het bewijs schijnt  
te volgen dat verzoeker onschuldig is aan alle of enkele feiten waarvoor hij is veroor-
deeld, of dat een strengere strafwet is toegepast dan die welke hij werkelijk heeft overtre-
den, zelfs als de hem opgelegde straf wettig verantwoord blijft door de feiten van de ver-
oordeling die blijven vaststaan1. (Art. 443, 3° Sv.)

(D. T R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0555.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Frédéric Close en op de conclusie van advocaat-generaal 

1 Zie Cass., 20 feb. 1979, A.C. 1978-79, 726.
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Raymond Loop;
Gelet op het verzoekschrift, dat is ondertekend door meester Philippe Gérard, 

advocaat bij het Hof, en dat op de griffie is neergelegd op 14 maart 2003, op 
grond waarvan G. D. om herziening verzoekt van het arrest van 22 april 1999 
van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan;

Gelet op de gunstige en met redenen omklede adviezen van de meesters Jean-
Marie Defourny, Philippe Dessart en Pierre Defourny, advocaten bij de balie te 
Luik, die elk tien jaar zijn ingeschreven op de tabel van de Orde;

Gelet op de aanmaning tot tussenkomst, die op 9 april 2003 is betekend aan de 
burgerlijke partij;

Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, bij arrest 
van 22 april 1999, verzoeker, die zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, 
veroordeelt  tot  een  gevangenisstraf  van  zeven  jaar,  tot  een  geldboete  van 
200 BEF of tot een vervangende gevangenisstraf van twee maanden en tot tien 
jaar ontzetting van de in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5° van het Strafwetboek bedoel-
de rechten, wegens feiten van verkrachting op de persoon van een minderjarige 
ouder dan zestien jaar, met de omstandigheid dat de dader gezag had over het 
slachtoffer, dat de feiten zijn voorafgegaan door of gepaard zijn gegaan met li-
chamelijke foltering of opsluiting en dat ze zijn gepleegd onder de bedreiging 
van een wapen of van een erop gelijkend voorwerp, waarbij die feiten zijn ge-
pleegd tussen 1 oktober en 31 oktober 1994 (telastlegging 1), wegens feiten van 
verkrachting op de persoon van hetzelfde slachtoffer,  minderjarige ouder dan 
zestien jaar, maar met de enige verzwarende omstandigheid dat de dader gezag 
had over het slachtoffer, waarbij feiten zijn gepleegd tussen 1 oktober 1994 en 
26 november 1995 (telastlegging 2), en wegens aanranding van de eerbaarheid, 
gepleegd door middel van geweld of bedreigingen op de persoon of met behulp 
van de persoon van dezelfde minderjarige, ouder dan zestien jaar, met de om-
standigheid dat de dader gezag had over het slachtoffer, waarbij de feiten zijn ge-
pleegd tussen 1 oktober 1994 en 11 december 195 (telastlegging 3);

Overwegende dat artikel 443, 3° van het Wetboek van Strafvordering de ont-
vankelijkheid van de vordering tot herziening van de in kracht van gewijsde ge-
gane veroordelingen laar afhangen van het bestaan van een nieuw feit dat zich 
sinds de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid die de veroor-
deelde ten tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen, en die schijnt te be-
wijzen dat verzoeker onschuldig is aan alle of enkele feiten waarvoor hij is ver-
oordeeld, of dat een strengere strafwet is toegepast dan die welke hij werkelijk 
heeft overtreden, zelfs als de hem opgelegde straf wettig verantwoord blijft door 
de feiten van de veroordeling die blijven vaststaan;

Overwegende dat verzoeker betoogt dat een nieuw verhoor van het slachtoffer, 
dat is afgenomen ten gevolge van een klacht die de veroordeelde tegen haar heeft 
ingediend wegens valse getuigenis, enerzijds toestaat de verzwarende omstandig-
heden uit te sluiten die hem ten laste zijn gelegd op grond van artikel 376, twee-
de en derde lid van het Strafwetboek, en, anderzijds, zijn onschuld te bewijzen 
met betrekking tot de telastleggingen 1 en 2;
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Overwegende dat verzoeker daarenboven aanvoert dat zijn klacht wegens val-
se getuigenis het voorwerp heeft uitgemaakt van een onderzoek, dat weliswaar is 
afgesloten met een beschikking van buitenvervolgingstelling, maar niettemin een 
gegeven oplevert dat het nieuwe aangevoerde feit waarschijnlijk kan maken; dat, 
immers, de raadkamer, volgens die beschikking, “alleen kan vaststellen dat C.R. 
duidelijk en uitdrukkelijk heeft erkend haar beschuldigingen te hebben overdre-
ven”;

Dat het verzoek tot herziening, dat gegrond is op het voormelde artikel 443, 
3°, ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
Gelet op de artikelen 443, 3°, 444 en 445, derde en vierde lid van het Wetboek 

van Strafvordering,
Beveelt dat het verzoek zal worden onderzocht door het Hof van Beroep, ten-

einde na te gaan of de aangevoerde feiten voldoende gegrond schijnen te zijn om 
tot herziening over te gaan;

Houdt de kosten aan.

4 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Gérard.

Nr. 336

2° KAMER - 4 juni 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - NEERLEGGING VAN 
NIEUWE STUKKEN OP DE TERECHTZITTING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET DOSSIER - GEEN 
INZAGE - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - BEGRIP.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - RAADKAMER - NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN OP DE TERECHTZITTING - 
HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHTSPLEGING - INZAGE VAN HET DOSSIER - GEEN INZAGE - MISKENNING - BEGRIP.

1º en 2° In de onderstelling dat het neerleggen bewezen is van nieuwe stukken op de te-
rechtzitting zelf van de raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis en dat die stukken noch door de inverdenkinggestelde noch door  
zijn raadsman konden worden geraadpleegd vóór de terechtzitting van de kamer van in-
beschuldigingstelling, houdt die omstandigheid geen miskenning in van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging, wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat de inver-
denkinggestelde voor de raadkamer hetzij verzocht heeft die stukken onmiddellijk mee te  
delen met het  oog op de raadpleging ervan, hetzij  de zaak daartoe te verdagen; dat  
evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft die stukken te raadplegen nadat de beschikking was  
gewezen; en dat het arrest vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling aangebo-
den had die zaak te verdagen en dat hij zulks heeft geweigerd1. (Artt. 22, derde en vierde 

1 Zie Cass., 4 mei 1994, A.R. P.94.0556.F, nr. 217; 23 maart 1999, A.R. P.99.0387.N, nr. 173; 13 juli 
1999,  A.R.  P.99.0954.N,  nr.  415;  31  juli  2001,  A.R.  P.01.1079.F,  nr.  426;  18  dec.  2002,  A.R. 
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lid en 30, §2, vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0779.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 mei 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden algemene bepalingen
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
De beroepen beschikking bevestigend verwerpt het Hof van Beroep te Luik, kamer van 

inbeschuldigingstelling, de argumentatie van eiser, volgens welke zijn voorlopige invrij-
heidstelling moest worden bevolen wegens miskenning van zijn recht van verdediging, 
doordat hij geen inzage heeft gekregen in welbepaalde stukken, die bij het dossier zijn ge-
voegd op het ogenblik zelf van zijn verschijning voor de raadkamer.

Het hof van beroep verwerpt eisers middel, op grond "dat hem was aangeboden de zaak 
te verdagen (...), maar dat (eiser) dat aanbod heeft geweigerd (en) dat hij in die omstan-
digheden niet kan klagen dat zijn recht van verdediging is miskend".

Grieven
Uit de aan het Hof voorgelegde gegevens blijkt niet dat [het openbaar ministerie] heeft 

betwist dat, zoals eiser aanvoerde en het bestreden arrest herhaalt, "bepaalde stukken zou-
den zijn neergelegd (...) naar aanleiding van de verschijning voor de raadkamer" en dat ei-
ser "niet (is) uitgenodigd inzage ervan te nemen vóór (de) terechtzitting", zodat het hof 
van beroep, bij gebrek aan enige, bij wet voorgeschreven specifieke sanctie, ofwel de 
voorlopige invrijheidstelling had moeten bevelen, ofwel pas uitspraak had mogen doen na 
de litigieuze stukken te hebben geweerd.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat eiser concludeerde tot miskenning van zijn recht van verde-

diging, op grond dat nieuwe stukken zijn neergelegd op de terechtzitting zelf van 
de raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis en dat die stukken noch door hem noch door zijn raadsman konden 
worden geraadpleegd vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling;

Overwegende dat uit de rechtspleging niet blijkt dat eiser de raadkamer ge-
vraagd heeft hetzij die stukken onmiddellijk mee te delen teneinde ze te raadple-

P.02.1634.F, nr. 683; 7 mei 2003, A.R. P.03.0620.F, nr. 280.
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gen, hetzij de zaak daartoe te verdagen; dat evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft 
die stukken te raadplegen nadat de beschikking was gewezen; dat het arrest ver-
meldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling hem aangeboden had de zaak te 
verdagen en dat hij dat aanbod heeft afgewezen;

Dat het middel waarin de miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt aangevoerd, 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 eiser in de kosten.

4 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 337

1° KAMER - 5 juni 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - MAATSTAF.

De aquiliaanse fout moet beoordeeld worden volgens de maatstaf van een normaal zorg-
vuldig en omzichtig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert; bij die beoordeling  
mag de rechter rekening houden met het gebruikelijke gedrag van een persoon die de-
zelfde functie uitoefent en dezelfde kwalificatie heeft als degene wiens aansprakelijkheid  
in het gedrang komt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(P. e.a. T. LA BERGERIE v.z.w. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0252.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

1 Zie Cass, 30 mei 1969, A.C. 1969, 943; 5 mei 1971, A.C. 1971, 869; 30 april 1976, A.C. 1976, 980; 
26 juni 1975, A.C. 1975, 1155; 19 maart 1976, A.C. 1976, 847; 13 juni 1983, A.C. 1982-83, 1262; 21 
maart  1986,  A.R.  4644,  nr.  458;  26 juni  1998,  A.R.  C.97.0236.F,  nr.  343  met  concl.  adv.-gen. 
SPREUTELS in Bull. en Pas. 1998, nr. 343.
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De eisers voeren twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek;
- de artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat verweerder geen fout heeft begaan waarvoor hij aan-

sprakelijk zou moeten worden verklaard of waarvoor althans verweerster aansprakelijk 
zou moeten worden verklaard op grond van artikel 1384, derde lid van het Burgerlijk 
Wetboek en het wijst de door hen op grond van die bepaling tegen verweerster ingestelde 
rechtsvordering alsook de door eiseres tegen verweerder ingestelde rechtsvordering af op 
de volgende gronden:

"(...) (verweerster bekritiseert het bestreden vonnis, in zoverre het haar als enige aan-
sprakelijk heeft verklaard voor het ongeval dat op 17 augustus 1991 de jonge J. P., toen 
vijf jaar oud, was overkomen;

(...) hij nam deel aan een vakantiekamp dat door (verweerster) was georganiseerd;
tijdens een spel, namelijk spoorzoeken, kwam het kind uit een maïsveld, liep de rijbaan 

over, werd aangereden door een wagen en raakte daarbij ernstig gewond; 
(...) het slachtoffer maakte deel uit van een groep van twintig kinderen van vijf tot ne-

gen jaar, die begeleid waren door vier monitoren, onder wie (...) (L. U.) en (verweerder);
het spel vond plaats op een veldweg tot waar die samenloopt met de rue Emile Lété, 

waarmee hij een kruispunt vormde in de vorm van een T (...);
de rue Emile Lété zelf is, in strijd met wat de (eerste twee eisers) betogen, geen hoofd-

weg maar een veldweg, aangezien hij, blijkens de door de verbalisanten verstrekte inlich-
tingen, aan weerszijden omzoomd wordt door bewerkte velden en op het traject van een 
van de genummerde landelijke wandelingen ligt;

(...) blijkbaar zijn het slachtoffer en een ander kind ter hoogte van dat kruispunt wegge-
lopen uit de groep, hebben ze de rue Emile Lété overgestoken en aan de overkant een ma-
ïsveld bereikt waarvan de stengels, volgens de verbalisanten, 2,10 meter hoog waren. Ze 
deden dat ofwel om er verstoppertje te spelen ofwel om er wortels te plukken; de opgeno-
men verklaringen lopen wat dat detail betreft uiteen;

het staat hoe dan ook vast dat (verweerder) hen is achternagelopen en hen heeft inge-
haald;

(...) het blijkt bovendien dat, toen (verweerder) de kinderen bij de hand naar de groep 
terugbracht, J. P. opnieuw ervandoor ging en de rijbaan opliep waar hij werd aangereden; 

(...) terecht werd de autobestuurster van alle aansprakelijkheid ontslagen, aangezien zij 
met een gewone snelheid reed en zij verrast werd door een volstrekt niet te voorziene hin-
dernis die niet aan haar gewettigde verwachtingen beantwoordde;

1 - Wat betreft de aansprakelijkheid van de monitoren U. en T.
(...) de (eisers) verwijten de monitoren U. en T. dat ze een fout hebben begaan waar-

voor zij persoonlijk aansprakelijk zouden moeten worden verklaard of waarvoor althans 
(verweerster) aansprakelijk zou moet worden verklaard op grond van artikel 1384, derde 
lid van het Burgerlijk Wetboek; 

(...)
(...) uit de toedracht van de zaak blijkt niet (....) dat (verweerder) niet oplettend of aan-
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dachtig zou zijn geweest;
niets wettigt de zienswijze dat hij te laat of niet op passende wijze heeft gereageerd of 

dat hij niet begaan was met de veiligheid van de kinderen; 
(...) er mag niet uit het oog worden verloren dat de feiten zich hebben voorgedaan bij 

een spel tijdens een vakantie, waarvoor de kinderen of de ouders vrij gekozen hadden, en 
niet tijdens een verplichte en doorlopende schoolse activiteit;

daaruit volgt, enerzijds, dat het normaal is dat men het bij een in dergelijke omstandig-
heden georganiseerd spel niet zo nauw neemt met de tucht, en, met name, dat de kinderen 
niet verplicht zijn in rijen te stappen, of voortdurend, 'rustig in de pas' moeten lopen, zoals 
de eerste rechter meent;

daaruit volgt, anderzijds, dat van een monitor-vrijwilliger niet dezelfde vaardigheid en 
hetzelfde gezag kunnen worden gevergd als die welke terecht van gediplomeerde leer-
krachten kunnen worden verwacht; 

(...) het gedrag van (verweerder) beantwoordde aan dat van een jonge, normaal omzich-
tige en zorgvuldige monitor-vrijwilliger; 

toen hij twee kinderen de rijbaan zag oversteken besefte hij het gevaar voor een onge-
val en trof hij de voorzorgsmaatregelen waardoor het normaal had moeten kunnen worden 
voorkomen; 

toen hij die kinderen bij de hand terugbracht, diende hij niet noodzakelijkerwijs te ver-
wachten dat één van hen er opnieuw vandoor zou gaan en de rijbaan zou oplopen zonder 
uit te kijken;

niets wettigt immers de opvatting dat J. en zijn metgezel, alvorens in de richting van het 
maïsveld te lopen, bijzonder rumoerig waren en reeds in alle richtingen liepen; 

(...) het gedrag van een vijfjarig kind blijft weliswaar ten dele onberekenbaar, maar dat 
neemt niet weg dat het op die leeftijd reeds een eerste besef kan hebben van de gevaren 
van het verkeer".

Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in de zin van de artikelen 418 en 420 van 

het Strafwetboek stemt overeen met de nalatigheid of de onvoorzichtigheid als bedoeld in 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk de lichtste fout die in ab-
stracto wordt beoordeeld met inachtneming van het gedrag van een normaal omzichtig en 
zorgvuldig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert, zonder dat de subjectieve 
gegevens, eigen aan de betrokken persoon, zoals leeftijd, opleiding of ervaring, in aan-
merking worden genomen.

Daar het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat "toen (verweerder) de kinderen 
bij de hand naar de groep terugbracht, J. P. opnieuw ervandoor ging en de rijbaan opliep 
waar hij werd aangereden", beslist "dat van een monitor-vrijwilliger niet dezelfde vaardig-
heid en hetzelfde gezag kunnen worden gevergd als die welke terecht van gediplomeerde 
leerkrachten kunnen worden verwacht" en "dat het gedrag (van verweerder) beantwoordt 
aan dat van een normaal omzichtige en zorgvuldige jonge monitor-vrijwilliger, houdt het 
geen rekening met het abstracte criterium van de fout die iedere normaal omzichtige en 
zorgvuldige monitor niet zou hebben begaan; het bestreden arrest verantwoordt derhalve 
noch de beslissing waarbij de rechtsvordering van eiseres tegen verweerder wordt verwor-
pen (schending van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) noch de beslissing waarbij de rechtsvordering van de eisers tegen 
verweerster in haar hoedanigheid van aansteller van verweerder wordt verworpen (schen-
ding van de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384, derde lid van 
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het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep ambtshalve op-

geworpen grond van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het door de eerste twee ei-
sers tegen verweerder is ingesteld: 

Overwegende dat uit het cassatieverzoekschrift blijkt dat de eerste twee eisers 
hun cassatieberoep niet  hebben ingesteld tegen verweerder  maar  alleen tegen 
verweerster;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende  dat  de  aquiliaanse  fout  moet  worden  beoordeeld  volgens  de 

maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde om-
standigheden verkeert; dat de rechter bij die beoordeling rekening mag houden 
met het gebruikelijke gedrag van een persoon die dezelfde functie uitoefent en 
dezelfde kwalificatie  heeft  als  degene wiens aansprakelijkheid in het  gedrang 
komt;

Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen, enerzijds, "dat van een 
monitor -vrijwilliger niet dezelfde vaardigheid en hetzelfde gezag kunnen wor-
den gevergd als die welke terecht van gediplomeerde leerkrachten kunnen wor-
den verwacht" en, anderzijds, "dat het gedrag van [verweerder] beantwoordt aan 
dat van een normaal omzichtige en zorgvuldige jonge monitor-vrijwilliger, de 
fout wel degelijk in abstracto hebben beoordeeld;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
...

OM DIE REDENEN,
HET HOF

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

5 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Draps en De Bruyn.

2 Het O.M. was van oordeel dat het begrip normaal zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde 
feitelijke omstandigheden verkeert, in de regel, verbiedt dat voor de beoordeling van gedrag van de-
gene die de schade heeft veroorzaakt, rekening wordt gehouden met zijn kenmerken en persoonlijke 
kwaliteiten of nog met de interne of subjectieve omstandigheden; bijgevolg mag de beoordeling van 
de fout in beginsel niet worden beïnvloed door leeftijd, geslacht, ervaring, intelligentie, opleiding, 
persoonlijke aanleg van degene die de schade heeft veroorzaakt; bijgevolg heeft het bestreden arrest, 
door te oordelen dat verweerders gedrag niet afweek van dat van een normaal voorzichtige en oplet-
tende jonge monitor-vrijwilliger, zijn gedrag niet vergeleken met dat van ieder normaal voorzichtige 
en redelijke monitor. 
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Nr. 338

1° KAMER - 5 juni 2003

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING - REGELS BETREFFENDE HET GESCHIL - KORT GEDING - 
ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het middel dat de schending aanvoert van de artt. 1349, 1353, 1382 en 1383 B.W  
en daarbij niet staande houdt dat de appèlrechters, die in kort geding uitspraak deden,  
toepassing hebben gemaakt van die bepalingen die redelijkerwijs hun weigering om de  
beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven, kan niet tot cassatie leiden1.  (Artt. 
584, 1039 en 1080 Ger.W.)

(GB RETAIL ASSOCIATES N.V. T. ALIMA N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0181.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 21 december 2000 door 

het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1349, 1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beschikt afwijzend op de tegen de derde, vierde en vijfde verweer-

sters ingestelde vordering van eiseres tot schorsing van de rechtstreekse en onrechtstreek-
se gevolgen van de overeenkomst tot overdracht van aandelen d.d. 21 december 1999 en 
op tegen de eerste verweerster ingestelde vordering betreffende de uitvoering door laatst-
genoemde van de franchise-overeenkomsten en het verbod om haar handelszaak over te 
dragen en het verklaart het derdenverzet gegrond dat de verweerders gedaan hebben tegen 
de beschikkingen die gewezen zijn op eenzijdig verzoekschrift d.d. 30 december 1999 en 
27 januari 2000 van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op grond:

"dat de loutere, zelfs bewuste, miskenning van andermans contractuele rechten voor 
derden bij de overeenkomst geen aquiliaanse fout is;

dat een andere beslissing daaromtrent zou indruisen tegen het beginsel van het relatief 
karakter van de overeenkomsten en ook tegen de vrijheid van handel en de vrije mededin-
ging;

1 Cass., 17 okt. 2002, A.R. C.01.0268.F, nr. 551.
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dat a fortiori, het loutere feit bewust andermans rechten te schaden, in se geen aquili-
aanse fout oplevert;

dat, ook al zou bewezen zijn dat Colruyt bewust de contractuele rechten van GB jegens 
de naamloze vennootschap Alima aangetast heeft door de controle over die vennootschap 
te  verwerven,  waardoor  de  franchise-overeenkomsten  niet  voortgezet  kunnen  worden, 
daarmee niet kan worden volstaan om vast te stellen dat eerstgenoemde zich aan onrecht-
matige derde-medeplichtigheid schuldig heeft gemaakt;

dat tevens zou moeten worden bewezen dat de naamloze vennootschap Colruyt zodoen-
de deelgenomen heeft aan de onrechtmatige wanuitvoering door Alima van haar uit de 
franchise-overeenkomsten ontstane verbintenissen;

dat genoemd bewijs niet ten genoegen van recht geleverd is;
dat, enerzijds, de naamloze vennootschap Alima geen partij is bij de litigieuze overeen-

komst tot overdracht van aandelen waarvan zij de gevolgen ondergaat, aangezien zij het 
voorwerp ervan is;

dat, anderzijds, en om dezelfde reden, de omstandigheid dat Alima haar contractuele 
verbintenissen jegens GB, eventueel op onrechtmatige wijze, niet uitvoert, niet het feit 
van de litigieuze overeenkomst, maar veeleer het rechtstreekse gevolg ervan is;

dat GB, door Colruyt te beschuldigen van onrechtmatige derde-medeplichtigheid bij de 
wanuitvoering door de naamloze vennootschap Alima van haar contractuele verbintenis-
sen, bijgevolg de persoon van de overdragers lijkt te verwarren met die van de naamloze 
vennootschap Alima;

dat overigens blijkbaar niet ten genoegen van recht bewezen is dat Colruyt, door de 
controle  over  de naamloze vennootschap Alima te  verwerven,  bewust  de  contractuele 
rechten van GB miskend zou hebben;

dat GB uit de franchise-overeenkomsten het recht puurt om ze terstond te beëindigen 
wanneer de aandelen van de vennootschap waaraan een franchise is verleend, overgedra-
gen worden aan ongewenste overnemers;

dat de omstandigheid dat Colruyt of haar filialen bij het sluiten van de overeenkomst 
dienden te weten dat zij niet door GB zouden worden erkend en dat er een toestand zou 
ontstaan die normaal onvermijdelijk ertoe zou leiden dat GB vervroegd haar franchise-
overeenkomsten zou beëindigen, niet ertoe leidt dat zij zich ervan moeten onthouden om 
de controle over de naamloze vennootschap Alima te nemen;

dat een andere beslissing daaromtrent erop zou neerkomen dat er een algemene ver-
plichting wordt opgelegd om het gebruik van een recht te verbieden zodra dat recht de be-
langen van derden aantast, en in dit geval, Colruyt ertoe te verplichten de aandelen niet te 
verwerven omdat GB er belang bij heeft het verkooppunt in Malmedy in haar netwerk te 
behouden, welk belang geschaad zou zijn door GB's gebruik van haar contractueel recht 
om de franchise-overeenkomsten te beëindigen;

dat in tegenstelling tot hetgeen GB beweert, die verplichting voor Colruyt of haar filia-
len om zich te onthouden, niet kan worden afgeleid uit de verplichting voor Alima om 
haar verkooppunt gedurende de hele duur van de franchise-overeenkomsten te exploiteren 
onder de naam 'Nopri' of 'Super GB Partner';

dat die verplichting geen enkele weerslag heeft op de omstandigheid dat aandelen vrij 
overgedragen kunnen worden;

dat noch Colruyt, noch de vennootschappen Onveco en Elpeco partij bij de franchise-
overeenkomsten zijn;

dat, om de verwerving van de aandelen van de vennootschap Alima als onrechtmatig te 
beschouwen, tevens bewezen zou moeten worden dat Colruyt rechtsmisbruik heeft ge-
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pleegd of een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft gesteld;
dat dienaangaande geen enkel concreet gegeven wordt aangevoerd;
dat de omstandigheid dat men zijn marktpositie t.a.v. concurrenten wil verstevigen, met 

name door concentratie, in se geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad ople-
vert;

dat uit een onderzoek prima facie van de specifieke omstandigheden van de zaak niet 
blijkt dat Colruyt misbruik zou hebben gemaakt van haar recht om de aandelen van de 
naamloze vennootschap Alima te verwerven;

dat Colruyt blijkbaar geen druk op de overdragers heeft uitgeoefend om de eigendom 
van de aandelen te verkrijgen, aangezien de voorwaarden van de overeenkomst laatstge-
noemden blijkbaar geen abnormaal voordeel oplevert;

dat de prijs van de aandelen, zoals GB erop wijst, lager is dan het bod dat zij zelf in mei 
1999 had afgewezen;

dat W. S. zich bovendien ertoe verbonden heeft de overnemers en de naamloze ven-
nootschap Alima te vrijwaren voor eventuele vervolgingen ten gevolge van de wanuitvoe-
ring van de franchise-overeenkomsten na de overdracht van de aandelen;

dat GB niet beweert dat de verrichting voor Colruyt noch belang, noch gewettigd of re-
delijk belang oplevert;

dat GB's weigering om gebruik te maken van haar recht de franchise-overeenkomsten 
te beëindigen en daarbij uitdrukkelijk te kennen geeft dat zij niet duldt dat een van haar 
franchisenemers door een concurrerende groep wordt gecontroleerd, op zich niet voldoen-
de is om de gevorderde maatregelen te rechtvaardigen die de huidige aandeelhouders be-
letten de rechten eigen aan de eigendom van de aandelen van de naamloze vennootschap 
Alima uit te oefenen;

dat uit de bovenstaande overwegingen volgt dat er geen grond bestaat om de gevolgen 
van de overeenkomst van 21 december 1999 te bevriezen, of om enige maatregel te ne-
men die de huidige aandeelhouders van de naamloze vennootschap Alima en van de groep 
Colruyt, waarvan zij deel uitmaken, zou beletten zich in te laten met het beheer van de 
vennootschap of met de besluitvorming binnen een van haar organen".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Er is  sprake van derde-medeplichtigheid wanneer een derde op onrechtmatige wijze 

deelneemt aan de wanuitvoering door een schuldenaar van zijn contractuele verbintenis-
sen. De fout van de derde-medeplichtige volgt uit de tekortkoming aan de algemene voor-
zichtigheidsplicht die neergelegd is in de artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek. Het bestaan van die fout moet worden beoordeeld met inachtneming van alle speci-
fieke omstandigheden van de zaak. Ook al is de loutere omstandigheid dat een derde weet 
heeft van een overeenkomst in de regel geen voldoende voorwaarde om hem aansprake-
lijk te verklaren, toch kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang komen, als bewezen is dat 
de derde, wanneer hij het gelaakte gedrag vertoonde, wist of moest weten dat hij deelnam 
aan de onrechtmatige wanuitvoering van de overeenkomst.

Eiseres voerde dienaangaande in haar aanvullende en samenvattende conclusies aan 
"dat (de verweerders) van meet af aan samen beslist hebben dat (de eerste verweerster) 
haar verbintenissen jegens (eiseres) niet zou uitvoeren; dat de groep Colruyt immers al bij 
de ondertekening van de overeenkomst tot overdracht van aandelen, duidelijk te kennen 
had gegeven dat zij het verkooppunt onder een andere naam wilde exploiteren en dus de 
met (eiseres) gesloten franchise-overeenkomst niet wilde nakomen; dat de groep Colruyt 
dit trouwens uitdrukkelijk heeft bevestigd in haar samenvattende conclusie in eerste aan-



1344 HOF VAN CASSATIE 5.6.03 - Nr. 338 

leg en het ook bevestigt in haar appèlconclusie; dat het bovendien vaststaat dat een con-
current van de groep van (eiseres) niet kan beweren dat hij de franchise-overeenkomst 
Nopri  of Super GB Partner loyaal wil  uitvoeren, met name, om (eiseres) winst  aan te 
brengen; dat de groep Colruyt daarentegen er alle belang bij heeft dat het Nopri-verkoop-
punt niet groeit".

Het bestreden arrest stelt uitdrukkelijk vast dat de overeenkomst van 21 december 1999 
tot overdracht van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de eerste verweerster 
vertegenwoordigen, vermeldt dat "er in december 1999 een uitverkoop van de voorraad 
van de naamloze vennootschap Alima moest gebeuren; dat indien de vennootschap daar 
niet volledig in slaagde, de koper op 3 en 4 januari 2000 de verkoper vrije toegang tot de 
magazijnen van de vennootschap zou verlenen teneinde die resterende voorraden op te 
ruimen en personeel tot zijn beschikking zou stellen" en dat "de overeenkomst bovendien 
vermeldt dat W.S. elk geschil en alle kosten te zijnen laste neemt en de koper en de over-
gedragen vennootschap volledig vrijwaart, betreffende de franchise-overeenkomst tussen 
Alima en GB van 27 augustus 1997, die het vervolg of het gevolg zouden zijn van de 
overeenkomst tot overdracht van aandelen, aangezien de koper de winkel onder een ande-
re naam dan de huidige wil exploiteren'".

Het bestreden arrest wijst overigens erop dat eiseres, in het geval van het behoud van de 
franchise-overeenkomst ondanks het feit dat de groep Colruyt de controle over de eerste 
verweerster heeft overgenomen, "goede gronden heeft om te vrezen (...) dat het in de fran-
chise-overeenkomst bedoelde verkooppunt geëxploiteerd zal worden ten nadele van haar 
belangen en die van het netwerk van de franchisenemers 'Nopri' of 'Super GB Partner'; 
(...) dat de groep Colruyt (...) bijzonder slecht geplaatst is om, naar de letter en de geest 
van de franchise-overeenkomst, de exploitatie van het bewuste verkooppunt te bevorderen 
en te  verzekeren in normale exploitatie-omstandigheden,  in zoverre  de groep Colruyt, 
door zo te handelen, duidelijk zou ingaan tegen haar eigen belangen; dat de bedoeling die 
de groep Colruyt en/of de naamloze vennootschap Alima zou hebben gehad of nog steeds 
zou hebben om dat  verkooppunt normaal  te exploiteren,  bijgevolg volstrekt  ongeloof-
waardig is".

Het arrest aanvaardt aldus dat de groep Colruyt de franchise-overeenkomst van 27 au-
gustus 1997 kende en dus, bij de verwerving van de aandelen van de eerste verweerster 
niet  de bedoeling had het verkooppunt te exploiteren onder de voorwaarden die in de 
voornoemde franchise-overeenkomst zijn vastgelegd. Met de voornoemde vaststellingen 
neemt het arrest bijgevolg noodzakelijkerwijs aan dat de groep Colruyt heeft deelgeno-
men aan de wanuitvoering door de eerste verweerster, waarvan zij de controle overnam, 
van de contractuele verbintenissen die voortvloeien uit de met eiseres gesloten franchise-
overeenkomsten.

Bijgevolg kon het bestreden arrest niet naar recht uit die vaststellingen afleiden dat de 
derde, vierde en vijfde verweersters zich niet schuldig hadden gemaakt aan derde-mede-
plichtigheid op grond dat niet aangetoond zou zijn 1°) dat die verweersters zouden hebben 
deelgenomen aan de onrechtmatige wanuitvoering door de eerste verweerster van haar uit 
de franchise-overeenkomst ontstane verbintenissen 2°) dat zij door de controle over de 
eerste verweerster te verwerven, bewust de contractuele rechten van eiseres zouden heb-
ben aangetast. Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 1382 et 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Bovendien  miskent  het  bestreden arrest  het  wettelijk  begrip  feitelijk  vermoeden en 
schendt het de artikelen 1349 et 1353 van het Burgerlijk Wetboek doordat het, uit die fei-
telijke vaststellingen, niet de noodzakelijke gevolgtrekking maakt betreffende het bestaan 
van de deelname van de derde, vierde en vijfde verweersters aan de miskenning door de 
eerste verweerster van haar contractuele verbintenissen t.a.v. eiseres en derhalve van der-
de-medeplichtigheid van hunnentwege.
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2.2. Tweede onderdeel
De omstandigheid alleen dat de derde, vierde en vijfde verweersters de aandelen van de 

eerste verweerster hebben verworven om haar over te nemen is weliswaar niet onrechtma-
tig, maar dat is echter wel het geval als die overname gebeurt om bewust de contractuele 
rechten van eiseres aan te tasten. De omstandigheid dienaangaande dat eiseres overeen-
komstig artikel 31 van de franchise-overeenkomst van 27 augustus 1997 die overeen-
komst terstond mocht beëindigen wanneer de aandelen van de franchisenemende vennoot-
schap werden overgedragen aan ongewenste overnemers sluit helemaal geen bedrog uit 
vanwege de kopers van die aandelen bij de overname van de eerste verweerster, welk be-
drog moet worden beoordeeld met inachtneming van de specifieke omstandigheden van 
de zaak. Het bestreden arrest, dat overweegt dat de derde, vierde en vijfde verweersters bij 
het sluiten van de overeenkomst dienden te weten dat zij niet door eiseres zouden worden 
erkend, niet ertoe leidt tot zij zich ervan moeten onthouden om de controle over de eerste 
verweerster over te nemen, aangezien zulks erop zou neerkomen dat er een algemene ver-
plichting wordt opgelegd om het gebruik van een recht te verbieden zodra dat recht de be-
langen van een derde aantast, zonder "in concreto" na te gaan of de derde, vierde en vijfde 
verweerders, gelet op de omstandigheden van de zaak en los van het recht van eiseres om 
gebruik te maken van haar in artikel 31 van de franchise-overeenkomst bedoelde contrac-
tueel recht om de overeenkomst te beëindigen, hun recht hebben aangewend om de aande-
len van de eerste verweersters te verwerven met de bedoeling bewust de belangen van ei-
seres aan te tasten, schendt de artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest oordeelt dat niet is aangetoond dat de derde, vierde en vijfde ver-
weersters, door de controle over de eerste verweerster te verwerven, bewust de contractu-
ele rechten van eiseres zouden hebben aangetast, aangezien laatstgenoemde gebruik kon 
maken van haar contractueel recht om de franchise-overeenkomsten te beëindigen, en niet 
antwoordt op het middel in de aanvullende en samenvattende conclusies van eiseres ten 
betoge dat artikel 31 van de franchise-overeenkomst in de zaak niet kon worden toegepast 
aangezien het "doelt op het geval waarin de aandelen aan een nieuwe aandeelhouder wor-
den overgedragen en waarin Alima, na die wijziging, niet haar contractuele verbintenissen 
niet wil miskennen (bijvoorbeeld, gedwongen overdracht ten gevolge van een overlijden); 
dat GB Retail Associates in dat geval, aangezien de identiteit van de nieuwe aandeelhou-
ders haar de keuze laat als zij van oordeel is dat deze niet de vereiste competentie hebben, 
de overeenkomst kan beëindigen; dat de gedaagden hier aan GB Retail Associates zelfs 
geen keuze kunnen laten, zoals blijkt uit de omstandigheid dat: 

(1) de identiteit van de nieuwe aandeelhouders voor GB Retail Associates verborgen 
werd gehouden;

in  hun  conclusies  komen de  vennootschappen  van  de  groep  Colruyt  trouwens  nog 
steeds op tegen de beschikking van 24 januari 2000 waarbij de overlegging van de over-
komst tot overdracht van de aandelen wordt bevolen, op grond dat die beslissing "de ano-
nimiteit van de overdracht van aandelen van een naamloze vennootschap" miskent; 

trouwens, toen de leiders van de groep Colruyt reeds in december 1999 werden be-
noemd tot bestuurder van Alima, hebben alle (verweerders) dat feit verborgen gehouden 
voor GB Retail Associates en het slechts bekend gemaakt toen GB Retail Associates had 
verkregen dat Alima werd veroordeeld om de franchise-overeenkomst uit te voeren; hoe 
had GB Retail Associates gebruik kunnen maken van haar keuzemogelijkheid als men 
weigerde haar mee te delen wie de nieuwe aandeelhouder van Alima was?; 

(2) nog voor GB Retail Associates enige keuze had kunnen maken (en zelfs nog voor 
zij weet had van de overdracht) de (verweerders) al de vervroegde beëindiging van de 
franchise-overeenkomst hadden gepland en dat zij dat vervroegd einde gerealiseerd heb-
ben door uitverkoop van de goederen te houden en de omvorming tot 'Colruyt'-winkel 
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voor te bereiden; die voorbereiding werd slechts onderbroken door de beschikking van 30 
december 1999; die bedrieglijke kunstgrepen bevestigen wel degelijk de kwade trouw van 
de (verweerders) en de omstandigheid dat men hier te maken heeft met een totaal andere 
situatie dan die bedoeld in artikel 31 van de franchise-overeenkomst". Het is bijgevolg op 
zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1 Beide onderdelen samen
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de arti-

kelen 1349, 1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, niet staande houdt 
dat de appèlrechters, die in kort geding uitspraak deden, toepassing hebben ge-
maakt van die bepalingen op een wijze die redelijkerwijs hun weigering om de 
beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven;

Dat, in zoverre, het middel dat niet tot cassatie kan leiden, niet-ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige, dat het arrest, om de beslissing van de eerste 

rechter te bevestigen, vaststelt dat eiseres "uit de franchise-overeenkomsten het 
recht puurt om ze terstond te beëindigen wanneer de aandelen van de vennoot-
schap waaraan een franchise is verleend, overgedragen worden aan ongewenste 
overnemers" en oordeelt dat "(de eerste verweerster) door de controle over de 
(tweede verweerster) te verwerven, bewust de contractuele rechten van (eiseres) 
miskend zou hebben";

Dat het arrest aldus antwoordt op de conclusies van eiseres die in hoofdzaak 
betoogde dat de tweede, derde en vierde verweerster, door bedrieglijke kunstgre-
pen van plan waren haar de mogelijkheid te ontzeggen naar gelang van de identi-
teit van de nieuwe aandeelhouders een einde te maken aan de franchise-overeen-
komst;

Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

5 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 339

1° KAMER - 5 juni 2003

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE ZONDER 
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BEPERKING.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARREST VAN HET HOF - UITLEGGING - WIJZIGING.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARREST 
VAN HET HOF - UITLEGGING - WIJZIGING - CASSATIE ZONDER BEPERKING - GEVOLG.

1º Wanneer het Hof van Cassatie zonder enige beperking de vernietiging uitspreekt, geeft  
het hiermee in de regel aan dat de vernietiging volledig is1.

2º en 3° Wanneer het Hof, op grond van een van de twee middelen die ingesteld zijn tegen  
het dictum van het bestreden arrest, de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te 
beperken, bestaat er noch grond tot uitlegging noch tot verbetering2.  (Artt. 793 en 794 
Ger.W.)

(TRADIBAT B.V.B.A. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0164.F)

I. Onderwerp van de eis
De eis strekt tot uitlegging of verbetering van het arrest dat op 13 februari 

2003 door het Hof is gewezen in de zaak met algemeen rolnr. C.02.0176.F 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Gronden tot staving van de eis
De gronden van de dagvaarding tot uitlegging of verbetering luiden als volgt:
Bij een op 13 februari 2003 door de eerste kamer gewezen arrest heeft het Hof 

in de zaak van de partijen uitspraak gedaan op het cassatieverzoekschrift dat [ei-
seres] had ingediend tegen een arrest, dat het Hof van Beroep te Bergen op 12 
november 2001 op tegenspraak tussen de partijen had gewezen.

Twee middelen zijn door [eiseres] voorgedragen tot staving van haar cassatie-
beroep.

Die twee middelen worden in extenso weergegeven in het arrest van het Hof.
Het Hof dat de bestreden beslissing vernietigt, verklaart het eerste middel ge-

grond, maar zegt niet of het tweede middel al dan niet gegrond is.
De gegrondbevinding van het eerste middel alleen kon enkel leiden tot gedeel-

telijke vernietiging.
Volgens de bewoordingen van het dictum van het arrest van het Hof is de ver-

nietiging niet beperkt tot deze of gene beslissing van het bestreden arrest.
[Eiseres] is bijgevolg van oordeel dat de vernietiging ook gegrond is op het 

tweede middel dat het Hof aldus zou hebben aangenomen.
Aangezien het Hof zulks evenwel niet zegt, heeft [eiseres] het recht het Hof te 

1 Zie Cass., 18 maart 1983, A.C. 1982-83, nr. 403; 26 jan. 1990, A.R. 6880, nr. 328. 
2 Zie Cass., 30 april 1999, A.R. C.99.0118.N, nr. 253; 20 okt. 1999, A.R. P.99.0826.F, nr. 550.
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verzoeken zijn arrest uit te leggen, voor recht te zeggen dat ook het tweede aan-
gevoerde middel gegrond is, en, zo nodig, bijgevolg het arrest van 13 februari 
2003 te verbeteren met toepassing van de artikelen 793 en volgende en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof van Cassatie, wanneer het zonder enige beperking 

de vernietiging uitspreekt, hiermee in de regel aangeeft dat de vernietiging volle-
dig is;

Overwegende dat beide, door eiseres aangevoerde middelen gericht waren te-
gen het dictum van het bestreden arrest waarbij "eiseres wordt veroordeeld om 
aan verweerder het bedrag van 766.682 BEF (19.005,55 euro) in hoofdsom te be-
talen, dat is, volgens het arrest, het verschil tussen de door verweerder aanvaarde 
bestekken tot beloop van een totaalbedrag van 3.589.790 BEF (88.988,57 euro), 
en het door verweerder betaalde bedrag van 4.356.472 BEF (107.994,12 euro)";

Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 13 februari 2003 op grond van het 
eerste middel de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te beperken;

Overwegende dat de gegrondbevinding van dat middel leidt tot de volledige 
vernietiging van het dictum van het bestreden arrest;

Dat er geen grond is tot uitlegging of tot verbetering;
Dat de eis niet kan worden toegewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst de eis af; 
Veroordeelt eiseres in de kosten.

5 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 340

1° KAMER - 6 juni 2003

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN.

2º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - GRENZEN - RECHTSREGEL DIE DE BESLISSING 
REDELIJKERWIJZE NIET KAN SCHRAGEN.

3º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - 
UITSLUITEND RECHT VAN DE MERKHOUDER - VERZET TEGEN GEBRUIK - UITPUTTINGSBEGINSEL - 
BEWIJSLAST.

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BENELUX 
MERKENWET - UITSLUITEND RECHT VAN DE MERKHOUDER - VERZET TEGEN GEBRUIK - 
UITPUTTINGSBEGINSEL.
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1º De rechter in kortgeding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een 
schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt1. (Artt. 584 en 1039 
Ger.W.)

2º Overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid de kortgedingrechter die bij het onderzoek  
van de ogenschijnlijke rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatre-
gel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen2 3. (Art. 584 Ger.W.)

3º en 4° Wanneer de merkhouder zich, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel  
13.A.1 Benelux Merkenwet, op grond van zijn uitsluitend recht verzet tegen het gebruik 
van het merk, draagt diegene die door de merkhouder wordt aangesproken en zich op  
uitputting beroept daarvan de bewijslast4. (Artt. 13.A.1 en 13.A.9 Eenvormige Beneluxwet 
op de merken 19 maart 1963)

(Justirini & Brooks Ltd., vennootschap naar Brits recht T. Alpha Sales B.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0503.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:
1. Eiseres is producent van scotch whisky en is houdster van het woord- en 

beeldmerk J&B dat onder meer in de Benelux is gedeponeerd ter onderscheiding 
van whisky.

2. Bij het bottelen van de whisky wordt door eiseres op elke fles scotch whisky 
J&B een code aangebracht. Alle flessen whisky J&B van 1 liter worden door ei-
seres verpakt in kartonnen dozen die voorzien zijn van het merk J&B en van een 
soortgelijke code. Elk van deze codes laat toe de exemplaren van de producten 
zeer nauwkeurig te identificeren naar hun plaats van productie, hun productielijn, 
hun productiedatum en het precieze tijdstip van het bottelen.

3. Op 14 oktober 1998 werden ten verzoeke van eiseres door een gerechtsdeur-
waarder drie flessen whisky van het merk J&B aangekocht in een Colruyt-vesti-
ging te Sint-Pieters-Woluwe, evenals een kartonnen verpakkingsdoos waarin de 
flessen in de rekken staan. De aangekochte flessen en de verpakking verschillen 
hierin van de flessen en verpakkingen zoals die door eiseres op de markt worden 
gebracht, dat het codenummer er niet op voorkomt en dat enkele etiketten vrij 
slordig op de voorzijde van de flessen zijn geplakt.

1 Zie Cass., 25 april 1996, A.R. C.93.0356.N, nr. 135.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 25 juni 1999, A.R. C.97.0372.N, nr. 400.
4 Wet 19 maart 1962, artikel 13.A.9 (oud A.8), zoals hernummerd bij art. I, I Prot. 7 augustus 1996, 
goedgekeurd bij Wet van 3 juni 1999, B.S. 26 oktober 1999.
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4. Eerste verweerster is groothandelaar in alcoholische dranken. Eerste ver-
weerster bevestigt dat ze begin 1998 Colruyt heeft beleverd met flessen scotch 
whisky van het merk J&B, nadat ze die kort tevoren had aangekocht bij tweede 
verweerster.

5. Tweede verweerster bevestigt dat ze begin 1998 eerste verweerster heeft be-
leverd met flessen scotch whisky van het merk J&B en houdt voor dat de flessen 
betrokken werden bij een distributeur die gevestigd is in één der lidstaten van de 
Europese Unie. 

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 13, A, eerste lid, onder a, en negende lid van de Eenvormige Beneluxwet op de 

merken van 19 maart 1962, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 
1962 inzake de warenmerken goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd bij 
Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij wet van 8 augustus 1986, bij Protocol 
van 2 december 1992, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995, en bij Protocol van 7 augus-
tus 1996, goedgekeurd bij wet van 3 juni 1999.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 7 maart 2000 beslist dat de vordering van eiseres, voor zover 

zij ertoe strekt verweersters het verbod te horen opleggen gebruik te maken van het merk 
J&B voor whisky die niet met toestemming van eiseres in de EER in de handel is ge-
bracht, ongegrond is, en dit op grond van volgende motieven:

"(...) dat (eiseres) betoogt dat (de verweersters) niet bewijzen dat de door hen verhan-
delde waren binnen de EER door haar of met haar toestemming in het handelsverkeer 
werden gebracht en dat om die reden alleen al haar verzet moet worden ingewilligd;

(...) dat de beperking van de uitputting tot het territorium van de EER werd ingevoerd 
nadat voorheen de uitputting een universeel karakter had en ze derhalve een uitzondering 
inhoudt op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkhouder om zich te ver-
zetten;

(...) dat het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie vormt die 
door de merkhouder wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van zijn merkte-
ken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handelsverkeer wer-
den gebracht;

Dat het middel derhalve geen verweer vormt van diegene die gebruik van het teken 
wordt verweten, maar een grond tot verzet, waarvan de merkhouder moet bewijzen dat hij 
voorhanden is;

(...) dat het trouwens onredelijk zou zijn om een wederverkoper te belasten met het be-
wijs dat de waren in de EER in het handelsverkeer werden gebracht, wanneer de merk-
houder identieke waren over de hele wereld verspreidt onder eenzelfde merkteken;

Dat een wederverkoper van de producten, die ze niet rechtstreeks van de merkhouder 
betrekt, in dit geval immers een schier onmogelijke bewijslast zou moeten leveren, tenzij 
de merkhouder de waren laat vergezellen van een specifiek geschrift of het product van 
een in dit verband herkenbare code voorziet;

Dat (eiseres) desbetreffend in het bijzonder wel doet gelden dat een weggewiste code 
haar onder meer in staat stelde om te verifiëren waar de waren in de handel werden ge-
bracht, maar niet dat de code zelf een element bevat dat zulk nazicht door de wederverko-
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per mogelijk maakt".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek doet de rechter in 

kort geding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend acht.
Overeenkomstig artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in 

kort geding maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van recht is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt.

Naar luid van artikel 13,A, eerste lid, onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de 
merken van 19 maart 1962, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 
1962 inzake de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969 (B.S., 14 oktober 
1969), zoals gewijzigd bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij wet van 8 au-
gustus 1986 (B.S., 30 oktober 1986), bij Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij 
wet van 11 mei 1995 (B.S., 12 maart 1996), en bij Protocol van 7 augustus 1996, goedge-
keurd bij wet van 3 juni 1999 (B.S., 26 oktober 1999) (verder genoemd "de Benelux-Mer-
kenwet"), kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk 
gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waar-
voor het merk is ingeschreven.

Evenwel omvat naar luid van artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste 
lid) van de Benelux-Merkenwet, het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te 
verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de merk-
houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij 
er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van 
de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn ge-
bracht, gewijzigd of verslechterd is.

Naar luid van voornoemd artikel is het recht op een merk bijgevolg slechts "uitgeput" 
ingeval de waren onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Ge-
meenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn 
zich te verzetten tegen verder verhandeling van de waren.

Voornoemd artikel betreft de omzetting in het Benelux merkenrecht van de bepaling 
van artikel 7 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna 
"de Merkenrichtlijn").

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 16 juli 
1998 verduidelijkt dat de Merkenrichtlijn niet aldus kan worden uitgelegd dat zij de lid-
staten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk 
verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft het beginsel van de inter-
nationale uitputting derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De appèlrechters stellen in de in de aanhef van het middel aangehaalde overwegingen 
onder meer dat "de beperking van de uitputting tot het territorium van de EER werd inge-
voerd nadat voorheen de uitputting een universeel karakter had en ze derhalve een uitzon-
dering inhoudt op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkhouder om zich 
te verzetten" en dat "het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie 
vormt die door de merkhouder wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van 
zijn merkteken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handels-
verkeer werden gebracht".

De appèlrechters leiden hieruit af dat het aan de merkhouder toekomt het bewijs te le-
veren dat de waren niet door hemzelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het 
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verkeer zijn gebracht.
Hieruit volgt dat de appèlrechters ten onrechte hebben geredeneerd alsof de rechtsregel 

van de universele uitputting nog altijd deel uitmaakt van ons recht, zodanig dat de nieuwe 
regel van de louter communautaire uitputting een uitzondering zou zijn op eerstbedoelde 
regel.

De appèlrechters hebben, bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de par-
tijen, bijgevolg een onbestaande rechtsregel betrokken die de voorlopige maatregel die zij 
bevelen, niet redelijk kan schragen.

De rechter in kort geding heeft derhalve de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden 
(schending van artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt de ande-
re in het middel vermelde wetsbepalingen.

2. Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, doet de rechter in 

kort geding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend acht.
Overeenkomstig artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter in 

kort geding maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van recht is 
die het nemen van een beslissing verantwoordt.

Naar luid van artikel 13, A, eerste lid, onder a van de Benelux-Merkenwet, kan de 
merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het 
economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is in-
geschreven.

Evenwel omvat, naar luid van artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste 
lid) van de Benelux-Merkenwet, het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te 
verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de merk-
houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij 
er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van 
de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn ge-
bracht, gewijzigd of verslechterd is.

Naar luid van voornoemd artikel is het recht op merk bijgevolg slechts "uitgeput" inge-
val de waren onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Ge-
meenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn 
zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 6 juli 1979 verduidelijkt dat de bewijs-
last met betrekking tot de in artikel 13, A, derde lid (oud) (nu artikel 13,A, negende lid) 
van de Benelux-Merkenwet genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor 
waren die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer 
heeft gebracht, in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouder.

Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 6 december 1999 bevestigd dat ook 
thans nog geldt dat degene die door de merkhouder ter zake van het door hem verhande-
len van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13, A, eerste 
lid van de Benelux-Merkenwet en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast 
draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 9 (vóór 1 januari 2000: lid 8) van deze 
bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouder of met diens 
toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

De appèlrechters stellen in de in de aanhef van het middel aangehaalde overwegingen 
onder meer "dat het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie vormt 
die door de merkhouder wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van zijn 
merkteken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handelsver-
keer werden gebracht; dat het middel derhalve geen verweer vormt van diegene die ge-
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bruik van het teken wordt verweten, maar een grond tot verzet, waarvan de merkhouder 
moet bewijzen dat hij voorhanden is".

Hieruit volgt dat de appèlrechters ten onrechte niet alleen weigeren toepassing te maken 
van de door het Benelux Gerechtshof vastgestelde regel volgens dewelke de bewijslast 
van de door de wederpartij van de merkhouder aangevoerde uitputting in beginsel op deze 
wederpartij rust en ook blijft rusten wanneer laatstbedoelde aantoont de betrokken exem-
plaren van de gemerkte producten van een binnen de Gemeenschap gevestigde wederver-
koper te hebben aangekocht, doch ook een met laatstbedoelde regel tegenovergestelde re-
gel toepassen, met name de regel volgens dewelke de merkhouder in beginsel de bewijs-
last draagt van de afwezigheid van zijn toestemming.

De appèlrechters weigeren, bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de 
partijen, bijgevolg op onredelijke wijze rechtsnormen in de redenering te betrekken, aan-
gezien zij weigeren toepassing te maken van het beginsel volgens hetwelk de bewijslast 
met betrekking tot de in artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste lid) van 
de Benelux-Merkenwet genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren 
die de merkhouder of zijn licentiehouder in de Gemeenschap onder het bedoelde merk in 
het verkeer heeft gebracht, in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouder en inte-
gendeel een aan voornoemd beginsel tegengestelde regel toepassen volgens dewelke de 
merkhouder in beginsel de bewijslast draagt van de afwezigheid van zijn toestemming.

De rechter in kort geding heeft derhalve de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden 
(schending van artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt de ande-
re in het middel vermelde bepalingen.

V. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
1. Grond van niet-ontvankelijkheid
De door de verweersters opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het 

onderdeel: het onderdeel vertoont geen belang:
Overwegende dat de verweersters aanvoeren dat het in het onderdeel bekriti-

seerde oordeel van de appèlrechters naar recht verantwoord wordt op grond van 
de niet-betwiste vaststellingen van de appèlrechters dat "eiseres overigens niet 
betwist dat de geïncrimineerde flessen whisky met haar instemming in het han-
delsverkeer werden gebracht", dat "(eiseres) trouwens in conclusies stelt dat zij 
de betwiste whisky over de hele wereld verdeelt onder het vermelde gedeponeerd 
merkteken" en "dat zij verder geen enkel toetsbaar gegeven aanvoert dat kan aan-
nemelijk maken dat de betwiste flessen whisky niet in de EER in het verkeer 
werden gebracht";

Overwegende dat uit voormelde vaststellingen, niet kan afgeleid worden dat de 
betwiste flessen whisky met instemming van eiseres in de Gemeenschap in de 
handel werden gebracht;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Onderdeel
Overwegende dat de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht 

kan bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing 
verantwoordt;

Dat de rechter in kort  geding die bij het  onderzoek van de ogenschijnlijke 
rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel die hij be-
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veelt  niet  redelijk  kunnen  schragen,  de  grenzen  van  zijn  bevoegdheid  over-
schrijdt;

Overwegende dat,  krachtens artikel  13.A.9 van de Benelux-Merkenwet,  het 
uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het ge-
bruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens 
toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de 
houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van 
de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer 
zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is;

Overwegende dat, volgens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 6 de-
cember 1999 inzake Kipling, degene die door de merkhouder terzake van het 
door hem verhandelen van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit 
hoofde van artikel 13A, lid 1, en zich op uitputting beroept, in beginsel de be-
wijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8 van deze bepaling 
gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouder of met diens 
toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; 

Overwegende dat de appèlrechters de vordering van eiseres, in zoverre die er-
toe strekte de verweersters verbod te horen opleggen gebruik te maken van het 
merk J&B voor whisky die niet met eiseres' toestemming in de Gemeenschap in 
de handel is gebracht, als ongegrond afwijzen op grond dat eiseres "geen enkel 
toetsbaar gegeven aanvoert dat kan aannemelijk maken dat de betwiste flessen 
whisky niet in de EER in het verkeer werden gebracht";

Dat de appèlrechters, door aldus te oordelen, aan de merkhouder de uitsluiten-
de bewijslast opleggen van het feit dat de waren niet door hem of met zijn toe-
stemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

Dat de appèlrechters, door aldus te oordelen, bij de voorlopige beoordeling van 
de rechten van partijen, een rechtsregel betrekken die hun beslissing niet redelijk 
kan schragen, mitsdien de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schen-
den;

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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

6 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Nelissen Grade en De Gryse.
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Nr. 341

2° KAMER - 10 juni 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - VERKEERSONGEVAL - MIN ACHTTIENJARIGE BROMFIETSER - RISICO-
AANVAARDING VANWEGE DE PASSAGIER - VOORWAARDE.

Wanneer het feit dat de bestuurder van een bromfiets die jonger is dan achttien jaar een  
passagier op zijn bromfiets heeft vervoerd, geen oorzaak of geen van de oorzaken van  
het verkeersongeval is geweest en het ongeval evenmin te wijten is aan enige door een 
gebrek aan rijervaring te wijten fout van de bestuurder, is de onvoorzichtigheid van de 
passagier, die erin bestaat plaats te hebben genomen op de bromfiets terwijl hij wist dat  
de bestuurder hem niet mocht vervoeren, zonder oorzakelijk verband met de schade die  
hij lijdt1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

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

ARREST

(A.R. P.02.1358.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 5 september 2002 in ho-

ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit ar-

rest 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 eiser is betekend aan de verweerster sub 6;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is; 
B. Afstand
Overwegende dat mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, na-

mens eisers zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre de 
beslissing op civielrechtelijk vlak geen eindbeslissing is;

Dat er grond is om die afstand te verlenen;
C. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer het feit dat de bestuurder van een bromfiets die jon-

ger is dan achttien jaar, een passagier op zijn bromfiets heeft vervoerd, geen oor-
zaak of geen van de oorzaken van het verkeersongeval is geweest en het ongeval 

1 Zie Cass., 11 sept. 1984, A.R. 7979, nr. 26; 23 dec. 1986, A.R. 444, nr. 253. 
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evenmin te wijten is aan enige door een gebrek aan rijervaring te wijten fout van 
de bestuurder, is de onvoorzichtigheid van de passagier, die erin bestaat plaats te 
hebben genomen op de bromfiets  terwijl  hij  wist  dat  de bestuurder  hem niet 
mocht vervoeren, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij lijdt;

Overwegende dat het vonnis onaantastbaar in feite vaststelt dat:
- de aanrijding tussen de door eiser bestuurde personenwagen en de bromfiets 

bestuurd door wijlen J. C., te wijten is aan de miskenning door eiser van de voor-
rangsplicht terwijl de bromfiets voor hem niet onvoorzienbaar was;

- er geen verband bestaat tussen, enerzijds, de overtreding begaan door wijlen 
J. C. die op het ogenblik van het ongeval zestien jaar oud was en een passagier 
op  zijn  bromfiets  vervoerde  terwijl  hem dit  verboden  was en,  anderzijds,  de 
voorzienbaarheid van de bromfiets en bijgevolg de totstandkoming van het onge-
val;

- het vervoeren van een passagier geen element is dat het ongeval veroorzaakte 
of beïnvloedde;

Dat het op grond hiervan beslist dat de miskenning door eiser van de voor-
rangsplicht de enige oorzaak van het ongeval is;

Overwegende dat het bestreden vonnis vervolgens beslist dat het feit dat de 
passagier op de bromfiets, G. D., wist dat de bestuurder niet de vereiste leeftijd 
had om een passagier te vervoeren, niet in oorzakelijk verband staat met de tot-
standkoming van het ongeval en de schade; dat het daartoe overweegt dat het on-
geval evenzeer was gebeurd in dezelfde omstandigheden indien wijlen J. C. wel 
de vereiste leeftijd had;

Overwegende dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing naar recht verant-
woordt;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het vonnis met de redenen die het middel aanhaalt, eisers' 

verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
D. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de substantië-

le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno-
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand zonder berusting van het cassatieberoep door ei-

sers in zoverre het gericht is tegen de beslissingen op civielrechtelijk vlak waar-
bij eisers worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan verweerders 
D. en S., in eigen naam en als beheerders van de goederen van hun minderjarig 
kind G. D., en aan verweerder Nationaal Verbond van Socialistische Mutualitei-
ten en waarbij een deskundigen-onderzoek wordt bevolen;
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Verbist.

Nr. 342

2° KAMER - 10 juni 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE 
VAN HET CASSATIEBEROEP - BEPERKING VAN HET CASSATIEBEROEP TOT ÉÉN OF MEER 
TELASTLEGGINGEN - VEROORDELING TOT ÉÉN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHILLENDE 
TELASTLEGGINGEN - GEVOLG.

De eiser kan zijn cassatieberoep beperken tot één of meer telastleggingen waarvoor een  
afzonderlijke straf werd opgelegd, maar dergelijke beperking heeft geen uitwerking wan-
neer de straf ook betrekking heeft op andere telastleggingen; in dergelijk geval neemt het  
Hof kennis van al de telastleggingen waarvoor één straf werd uitgesproken1.

(D.)

ARREST

(A.R. P.03.0317.N)

I. Bestreden beslissing
Het beperkte cassatieberoep is gericht tegen de strafrechtelijke beschikkingen 

betreffende de telastleggingen A, C en E van het arrest, op 27 januari 2003 ge-
wezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift drie middelen voor. Dit verzoekschrift is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Omvang van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest eiser tot een straf veroordeelt van zes maanden 

met gewoon uitstel gedurende drie jaar en 991,57 euro of twee maanden wegens 
de telastleggingen A (weerspannigheid door een enkel persoon voorzien van wa-
pens), C (zware slagen aan politie-inspecteur), E (smaad), G, H en I (verkeers-
overtredingen);

Overwegende dat de eiser zijn cassatieberoep kan beperken tot een of meer te-

1 Zie Cass., 20 juli 1967, Pas. 1967, I, 1280; 22 jan. 1992, A.R. 9399, nr. 266. 



1358 HOF VAN CASSATIE 10.6.03 - Nr. 342 

lastleggingen waarvoor een afzonderlijke straf werd opgelegd; dat deze beper-
king evenwel geen uitwerking heeft wanneer de straf ook betrekking heeft op an-
dere  telastleggingen;  dat  het  Hof  dan  kennisneemt  van  al  de  telastleggingen 
waarvoor één straf is uitgesproken;

B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel in zijn geheel
Overwegende dat het middel dat opkomt tegen de beoordeling van de feiten 

door de rechters of dat een onderzoek van feiten vergt, niet ontvankelijk is;
2. Tweede en derde middel
Overwegende dat de opgelegde straf naar recht is verantwoord door de tegen 

eiser bewezen verklaarde telastlegging A, zodat de middelen die enkel betrek-
king hebben op de telastleggingen C en E, niet tot cassatie kunnen leiden, mits-
dien niet ontvankelijk zijn; 

C. 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 
gewezen; 

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

10 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. W. Van der Gucht, Gent.

Nr. 343

2° KAMER - 11 juni 2003

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITZONDERING - KENTEKENPLAAT, 
HANDELAARSKENTEKENPLAAT GENOEMD - MOTORRIJTUIG - MAXIMALE CYLINDERINHOUD - 
TEGENSTELBAARHEID - BENADEELDE.

2º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - VERZEKERINGEN - W.A.M.-VERZEKERING - 
UITZONDERING - KENTEKENPLAAT, HANDELAARSKENTEKENPLAAT GENOEMD - MOTORRIJTUIG - 
MAXIMALE CYLINDERINHOUD - TEGENSTELBAARHEID - BENADEELDE.

1º en 2° De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van  
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorrijtuig aanleiding  
kan geven dat van de in de overeenkomst omschreven kentekenplaat, handelaarskente-
kenplaat genoemd, is voorzien, kan aan de benadeelde niet tegenwerpen dat het motor-
voertuig een grotere cilinderinhoud had dan die welke als maximuminhoud in de overeen-
komst  was  vermeld1.  (Art.  11,  §1,  gemeenschappelijke  bepalingen  Benelux-overeen-

1 Cass., 12 okt. 1993, A.R. 6475, nr. 405.
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komst 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo-
torrijtuigen; art. 11 W.A.M.-wet 1 juli 1956; artt. 49 en 50, oud, thans 79 en 80 Controle-
wet Verzekeringen 9 juli 1975)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1648.F)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 20 maart 1992 en 31 

oktober 2002 gewezen door 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
De eerste eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §1, 3, 6 en 11 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals die artikelen van kracht waren 
op 11 november 1989, datum van het ongeval;

- de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-
ringsondernemingen, zoals die bepalingen genummerd waren op de datum van het onge-
val;

- de artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende in-
werkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de voormelde wet van 9 juli 
1975, zoals die artikelen van kracht waren op de datum van het ongeval;

en, voor zover nodig:
- de artikelen 1, 2, §1, 3, 12 en 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen;
- de artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende in-

werkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de voormelde wet van 9 juli 
1975.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 20 maart 1992 beslist dat de aan verweerder [G.F.] verweten 

feiten van de telastlegging A (een niet-verzekerd voertuig te hebben bestuurd) bewezen 
zijn en dat de burgerlijke rechtsvordering van de burgerlijke partijen, de verweersters [G. 
M. en de Landsbond van de neutrale ziekenfondsen] tegen eiser bijgevolg ontvankelijk en 
gegrond is en tegen verweerster [n.v. Generali Belgium] niet gegrond is. Het veroordeelt 
eiser en verweerder [G.F.] bijgevolg om, in solidum, aan de burgerlijke partijen de in dat 
arrest bepaalde provisionele schadevergoedingen te betalen en stelt verweerster [n.v. Ge-
nerali Belgium] buiten het geding.

Ter verantwoording van die beslissingen, wijst het arrest erop "dat de beklaagde een 
BMW528 met een cylinderinhoud van 2800 cc bestuurde, onder dekking van zijn 'hande-
laarskentekenplaat'  CJH.411  en  van  een  polis  burgerlijke  aansprakelijkheid  'voor  een 
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voertuig van enig merk of enige vorm, met een maximumkracht gelijk aan de cylinderin-
houd die vermeld staat op het eerste inlegvel van de polis en die verplicht voorzien is van 
de nummerplaat, waarvan het nummer vermeld staat op datzelfde eerste inlegvel van de 
polis',  namelijk,  op  het  ogenblik  van  zijn  ondervraging,  van  2600  cc  (inlegvel  van 
16.10.1989 en bijzondere voorwaarden nr. 111)".

Het arrest zegt vervolgens "dat het gebruik van een krachtiger voertuig dan dat welk 
was overeengekomen, onder dekking van de plaat CJH.411, uitdrukkelijk was uitgesloten 
door de partijen bij de verzekeringsovereenkomst; (...) dat het voorwerp van de overeen-
komst erin bestond 1) elk voertuig te verzekeren 2) met nummerplaat CJH.411, 3) met een 
maximale cylinderinhoud van 2600 cc, waarbij het risico aldus strikt beperkt werd, en 
niet, zoals dat voor de meeste bestuurders geldt, 1) een individueel, in de polis omschre-
ven voertuig te verzekeren, 2) dat voorzien is van een daarin vermelde nummerplaat, 3) en 
een bepaalde cylinderinhoud; (...) dat het te dezen niet gaat om een verzwaring van het ri-
sico die gedekt wordt door de wijziging van de kracht van het verzekerde voertuig, zoals 
een goede mecanicien dat op een bepaald voertuig zou kunnen verwezenlijken, maar om 
een ander risico waarover geen enkele overeenkomst is gesloten; (...) dat dit verweer, dat 
het bestaan zelf van de overeenkomst, de draagwijdte ervan en de dekking van het risico 
in het gedrang brengt, door [Generali Belgium n.v.] aan de benadeelden kan worden te-
gengeworpen; dat het niet terzake doet dat laatstgenoemde provisies heeft betaald uit on-
wetendheid van het bedrog van de beklaagde" 

en dat "derhalve uit de gegevens van het dossier en van het door het hof [van beroep] 
verrichte onderzoek van de zaak op de terechtzitting blijkt dat de feiten van de telastleg-
ging A bewezen zijn" en "dat bijgevolg de rechtsvordering van de burgerlijke partijen ont-
vankelijk en gegrond is tegen [eiser], vrijwillig tussengekomen partij, en niet gegrond te-
gen [de n.v. Generali Belgium], die buiten het geding moet worden gesteld".

Grieven
Eiser is alleen wettig gehouden tot vergoeding van de schade voortvloeiende uit licha-

melijke letsels die een persoon door een voertuig geleden heeft, wanneer, met name, geen 
enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekerings-
plicht niet nageleefd werd (artt. 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975, zoals die artikelen 
genummerd waren vóór de wijziging ervan bij  het  koninklijk besluit  van 12 augustus 
1994; artt. 79 en 80 van dezelfde wet, volgens de huidige nummering; artt. 14 en 19 van 
het koninklijk besluit van 16 december 1981). 

De benadeelde in de zin van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-
kering inzake motorrijtuigen beschikt over een eigen recht tegen de W.A.M.-verzekeraar. 
Dat recht wordt bepaald door het bestaan van een verzekeringsovereenkomst dat het risico 
dekt op het ogenblik van het ongeval, maar voor het overige kan de verzekeraar geen uit 
de wet of overeenkomst voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval aan een benadeelde 
tegenwerpen (artt. 1, 2, 3, 6 en 11 van de wet van 1 juli 1956; artt. 1, 2, 3, 12 en l6 van de 
wet van 21 november 1989). De ratio legis van die bepalingen bestaat erin de voorkeur te 
geven aan het belang van een zo efficiënt mogelijke bescherming van de verkeersslachtof-
fers, boven dat van de verzekeraars om de door hen ten laste genomen risico's te kunnen 
beperken.

De verzekering die gesloten wordt om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken 
waartoe elk voertuig met een in de overeenkomst gespecificeerde kentekenplaat aanlei-
ding kan geven, vormt de verzekering die bedoeld wordt in de artikelen 2 en 3 van de wet 
van 1 juli 1956 (of van de wet van 21 november 1989), wat betreft het motorrijtuig dat ge-
ïdentificeerd wordt door die kentekenplaat waarvan het voorzien is. De omstandigheid dat 
het gedekte motorrijtuig daarenboven geïdentificeerd wordt door een maximumcylinder-
inhoud, houdt op zijn minst geen verband met de betrekkingen tussen de benadeelde en de 
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verzekeraar.
De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst gesloten heeft tot dekking van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe elk motorrijtuig met de in de overeenkomst 
gespecificeerde kentekenplaat in het verkeer aanleiding kan geven, kan aan de benadeelde 
bijgevolg niet tegenwerpen dat het voertuig een hogere cylinderinhoud had dan die welke 
in de overeenkomst als maximuminhoud was vermeld.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de verzekering die te dezen is 
gesloten, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekte van elk motorrijtuig dat voorzien 
was van de "handelaarskentekenplaat" CJH.411 en dat het voertuig dat het ongeval heeft 
veroorzaakt, met die kentekenplaat was uitgerust, hoewel het een hogere cylinderinhoud 
had dan die welke in de polis als maximuminhoud was vermeld.

Het bestreden arrest kon op grond van die vaststellingen niet zonder schending van de 
in het middel weergegeven bepalingen beslissen dat die omstandigheid het bestaan zelf 
van de verzekeringsovereenkomst in het gedrang bracht en door de [n.v. Generali Belgi-
um] tegengeworpen kon worden aan de benadeelden, en evenmin dat de feiten van de te-
lastlegging A bewezen waren ten laste van verweerder [G. F.] en dat de burgerlijke rechts-
vordering van de verweersters [G. M. en Landsbond van de neutrale ziekenfondsen] tegen 
eiser ontvankelijk en gegrond was maar tegen verweerster [n.v. Generali Belgium] niet 
gegrond was, en dat laatstgenoemde buiten het geding moest worden gesteld.

IV. Beslissing van het Hof
Gelet op het arrest van 21 oktober 1992 van het Hof,
A. Op het cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 20 maart 1992:
a. In zoverre het gericht is tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvor-

deringen van de verweersters G. M. en Landsbond van de neutrale ziekenfond-
sen:

Over het middel:
Overwegende dat uit de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975, zoals 

die artikelen genummerd waren op het ogenblik van de feiten, dus vóór de wijzi-
ging ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, volgt dat elke bena-
deelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding van zijn 
schade kan verkrijgen, wanneer met name geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet is nageleefd;

Overwegende dat artikel 6, eerste lid van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het op de 
datum van de feiten van toepassing was, aan de benadeelde een eigen recht tegen 
de verzekeraar geeft;

Overwegende dat artikel 11, eerste paragraaf van de gemeenschappelijke bepa-
lingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat geen 
uit de wet of de overeenkomst van verzekering voortvloeiende nietigheid, excep-
tie of verval door een verzekeraar aan een benadeelde kan worden tegengewor-
pen; dat de verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dek-
king van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder mo-
torrijtuig aanleiding kan geven dat van de in de overeenkomst omschreven kente-
kenplaat, handelaarskentekenplaat genoemd, is voorzien, bijgevolg aan de bena-
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deelde niet kan tegenwerpen dat het motorvoertuig een grotere cilinderinhoud 
had dan die welke als maximuminhoud in de overeenkomst was vermeld;

Overwegende dat de appèlrechters, door te zeggen "dat het gebruik van een 
voertuig dat krachtiger is dan dat welk was overeengekomen, die onder dekking 
van de plaat CJH.411 rondreed, uitdrukkelijk was uitgesloten door de partijen bij 
de verzekeringsovereenkomst; [...] dat [het] te dezen [gaat om] een ander risico 
waarvoor geen enkele overeenkomst is gesloten", hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden dat die omstandigheid het bestaan zelf van de overeenkomst in 
het gedrang bracht en door de verzekeraar aan de benadeelden kon worden te-
gengeworpen, en dat de door laatstgenoemden tegen eiser ingestelde rechtsvor-
deringen derhalve ontvankelijk en gegrond waren;

Dat het middel wat dat betreft gegrond is;
b. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die verweerster, 

de naamloze vennootschap Generali Belgium, buiten het geding stelt:
Overwegende dat er tussen eiser en verweerster Generali Belgium geen geding 

is aangegaan voor de bodemrechter en dat het arrest geen enkele veroordeling je-
gens eiser uitspreekt die laatstgenoemde ten goede komt;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, evenwel, de vernietiging van de beslissingen die eiser in so-

lidum veroordelen om aan de verweersters G. M. en Landsbond van de neutrale 
ziekenfondsen een vergoeding uit te betalen, moet worden uitgebreid tot de be-
slissing die verweerster, de naamloze vennootschap Generali Belgium, buiten het 
geding stelt, welke een beschikkend gedeelte is waartegen geen enkele partij in 
het geding een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en bijgevolg geen af-
zonderlijke beslissing is ten aanzien van de omvang van de vernietiging;

2.  In  zoverre  het  cassatieberoep gericht  is  tegen het  arrest  van 31 oktober 
2002:

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Overwegende dat, evenwel, de hierna uit te spreken vernietiging van het arrest 

van 20 maart  1992 de  vernietiging meebrengt  van het  arrest  van 31 oktober 
2002, dat het gevolg ervan is;

3. Over de oproeping tot bindendverklaring van het arrest:
Overwegende dat er tussen eiser en verweerder G.F. geen geding is aangegaan 

voor de bodemrechter en dat de arresten geen veroordeling tegen hem uitspreken 
die laatstgenoemde ten goede komt;

Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende evenwel dat eiser zijn cassatieberoep aan die verweerder heeft 

doen betekenen, wat geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest;
Dat er wegens de hierna uit te spreken vernietiging grond bestaat om die vor-

dering aan te nemen;
B. Over het cassatieberoep van G.M.:
Overwegende dat eiseres zonder berusting afstand doet van haar cassatiebe-

roep;
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C. Over het cassatieberoep van G. F.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 20 maart 1992:
Overwegende dat,  luidens artikel  438 van het Wetboek van Strafvordering, 

wanneer een eis tot cassatie verworpen wordt, de partij die hem heeft ingesteld, 
zich onder geen enkel voorwendsel en op grond van geen enkel middel nogmaals 
in cassatie kan voorzien tegen hetzelfde arrest of vonnis;

Overwegende dat eiser reeds eerder tegen dat arrest cassatieberoep had inge-
steld en dat het eerder ingestelde cassatieberoep is verworpen bij het arrest van 
het Hof van 21 oktober 1992;

Dat dit cassatieberoep niet ontvankelijk is;
2.  In  zoverre het  cassatieberoep gericht  is  tegen het  arrest  van 31 oktober 

2002:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
D. Op het cassatieberoep van de Landsbond van de neutrale ziekenfondsen:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, haar cassatieberoep heeft doen betekenen aan 
de partijen waartegen het was gericht;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep aan G.M.;
Vernietigt het bestreden arrest van 20 maart 1992, behalve in zoverre het be-

slist dat G. F.een niet-verzekerd voertuig bestuurd heeft en in zoverre het hem 
veroordeelt op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;

Vernietigt het bestreden arrest van 31 oktober 2002, in zoverre het het Ge-
meenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt  op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen;

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van G.F.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-

deeltelijk vernietigde arresten;
Veroordeelt G. M., Landsbond van de neutrale ziekenfondsen en de naamloze 

vennootschap Generali Belgium, elk tot een derde van de kosten van het cassa-
tieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds;

Veroordeelt de eisers G. M., G. F. en Landsbond van de neutrale ziekenfond-
sen, elk in de kosten van zijn cassatieberoep;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctio-
nele kamer.

11 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Gérard en De Bruyn.
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Nr. 344

2° KAMER - 11 juni 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF.

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - BEWIJS.

1º en 2° Het bewijs van een misdrijf inzake douane en accijnzen mag geleverd worden door  
alle regelmatig verkregen en regelmatig aan de rechter overgelegde gegevens, waarover  
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; wat dat betreft behoeft de bevoegde Bel-
gische overheid geen enkele, bij verdrag overeengekomen toestemming om inlichtingen 
of documenten te vragen aan een buitenlandse overheid1.

(O. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0266.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor, gesteld als volgt:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Grieven
Eerste onderdeel
In conclusie voerde [eiser] het argument aan van de schending van het beroepsgeheim, 

als bedoeld in artikel 320, tweede lid van de algemene douane- en accijnzenwet.
Het bestreden arrest antwoordt niet op dat argument.
Het bestreden arrest is wat dat betreft niet met redenen omkleed. Het argument van 

schending van het beroepsgeheim wordt door het bestreden arrest niet beantwoord.
Het eerste onderdeel van het middel moet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt "dat de overdreven duur van de rechtspleging geen nega-

tieve gevolgen heeft gehad voor de bewijsverkrijging, aangezien de beklaagde in januari 
1993 omstandige bekentenissen heeft afgelegd en met name heeft erkend dat hij het be-
drag van de bij de invoer van de voertuigen verschuldigde douanerechten heeft trachten te 
verminderen, door facturen voor te leggen waarop opzettelijk ondergewaardeerde bedra-

1 Cass., 20 feb. 1990, A.R. 3175, nr. 371. 
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gen vermeld stonden; dat hij sindsdien zijn verweer heeft kunnen voorbereiden en, in elke 
stand van de rechtspleging, de gegevens heeft kunnen aanvoeren die van dien aard zijn dat 
ze, naar zijn oordeel, zijn aansprakelijkheid tot een minimum herleiden".

In een andere overweging betreffende de omvang van de toe te passen straf, oordeelt 
het bestreden arrest dat "[...] het hof [van beroep], gelet op de ernstige aantasting van de 
veiligheid van de handel, de talrijke feiten en de omvang van de materiële schade, zich 
niet ertoe kan beperken de beklaagde schuldig te verklaren teneinde rekening te houden 
met de overschrijding van de redelijke termijn, maar een lichtere straf dan de wettelijke 
minimumstraf zal uitspreken."

Die redengeving is tegenstrijdig.
Het tweede onderdeel van het eerste middel moet worden aangenomen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden.
Grieven
Het bestreden arrest moet worden gewijzigd, in zoverre het geen rekening houdt met de 

overschrijding van de redelijke termijn, die niet alleen beoordeeld moet worden met be-
trekking tot de straf, maar ook met betrekking tot de bewijzen.

De lange termijn die tussen de feitelijke vaststellingen en de redactie van het proces-
verbaal is verlopen, vormt een miskenning van het recht van verdediging, gelet op de be-
wijswaarde die de wet aan het proces-verbaal verleent, zoals [het Hof] preciseerde in een 
arrest van 18 maart 1986 (Cass., 18.03.1986, F.J.F. nr. 86/186).

De redactie van een proces-verbaal, haast drie jaar na de eerste vaststellingen, vormt 
een flagrante miskenning van artikel 267 A.W.D.A. en van artikel 6.1 E.V.R.M. 

Het bestreden arrest miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Het middel moet worden aangenomen.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- specialiteitsbeginsel;
- de artikelen 11 en 873 van het Gerechtelijk Wetboek.
Grieven
Het bestreden arrest moet worden gewijzigd, in zoverre het oordeelt dat alle stukken die 

tegen [eiser] zijn voorgelegd in het kader van de tegen hem ingestelde vervolgingen, re-
gelmatig zijn verkregen.

Tijdens het onderzoek hebben de Belgische overheden de Verenigde Staten rechtstreeks 
verzocht een onderzoek in te stellen naar de onderhandelingen die geleid hebben tot de 
bedragen die vermeld stonden in de bij de invoer voorgelegde "bills of sales".

Er bestaat geen enkel verdrag tussen België en de Verenigde Staten, dat een dergelijke 
uitwisseling van inlichtingen mogelijk maakt.

De Staten kunnen alleen samenwerken binnen het kader van bepalingen van internatio-
naal recht.

Het bekritiseerde arrest  houdt geen rekening met de internationale verdragen inzake 
rechtshulp en oordeelt dat een verzoek om inlichtingen geen hypothese is in de zin van ar-
tikel 325 A.W.D.A., en dat er bijgevolg geen enkele bij verdrag overeengekomen toe-
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stemming gevraagd hoeft te worden.
De  internationale  bepalingen  zijn  geschonden,  daar  een  onderzoeksprocedure  nog 

steeds aanhangig was en een dergelijke uitwisseling van inlichtingen gevraagd werd bui-
ten het kader van de internationale verdragen.

Rechtshulp wordt aangevraagd op grond van ambtelijke opdrachten en berust op de ar-
tikelen 11 en 873 van het Gerechtelijk Wetboek.

De inlichtingen zijn te dezen onwettig verkregen, in strijd met de artikelen 11 en 873 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel moet worden aangenomen.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering:
(...)
Over het derde middel:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser, voor het hof van beroep, heeft aangevoerd dat België van de Ver-
enigde Staten inlichtingen heeft verkregen met schending van de artikelen 11 en 
873 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat het middel, in zoverre het dat verweer voor het eerst voor het Hof aan-
voert, niet ontvankelijk is;

Overwegende, voor het overige, dat het bewijs van een misdrijf inzake douane 
en accijnzen geleverd mag worden door alle regelmatig verkregen en regelmatig 
aan de rechter overgelegde gegevens, waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren;

Dat, wat dat betreft, geen enkele, bij verdrag overeengekomen toestemming 
vereist is wanneer de bevoegde Belgische overheid inlichtingen of documenten 
vraagt aan een buitenlandse overheid;

Dat artikel 325 A.W.D.A., dat betrekking heeft op de inlichtingen en docu-
menten die door het Belgisch bestuur van douane en accijnzen verstrekt worden 
aan de bevoegde overheden van vreemde landen, niet van toepassing is op de 
hierboven bedoelde hypothese;

Dat het middel, dat het tegendeel betoogt, in zoverre faalt naar recht;
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 eiser in de kosten.

11 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Halet, Luik en T'Kint.



Nr. 344 - 11.6.03 HOF VAN CASSATIE 1367 

Nr. 345

ALGEMENE VERGADERING - 12 juni 2003

RECHTERLIJKE TUCHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER - 
PLAATSVERVANGEND RECHTER DIE TEKORT GEKOMEN IS AAN ZIJN PLICHTEN OF AFBREUK HEEFT 
GEDAAN AAN DE WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT - TUCHTVORDERING - AANBOD VAN ONTSLAG - 
GEVOLG.

De plaatsvervangende rechter die is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en gebruik,  
heeft door zijn gedrag afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is niet meer  
waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem 
uit zijn ambt, zelfs als hij zijn ontslag heeft aangeboden, daar die omstandigheid het in-
stellen van een tuchtvordering niet kan tegenhouden en evenmin grond kan opleveren tot 
opschorting van de beslissing in de zaak1. (Artt. 404, 405, 409 en 426 Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN CASSATIE T. X.)

ARREST

(A.R. D.03.0010.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof is overeenkomstig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek in alge-

mene vergadering bijeengekomen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft de ontzetting van X. uit zijn ambt van 

plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Y. gevorderd.
X.  werd  overeenkomstig  artikel  423  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bij  ge-

rechtsbrief opgeroepen om in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 12 
juni 2003 om 14.30 uur.

Hij is niet verschenen.
II. Voorwerp van de vordering
De schriftelijke vordering van 29 april 2003 van de Procureur-Generaal luidt 

als volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof heeft de eer kenbaar te maken:
dat de heer X., notaris met standplaats te Z., bij koninklijk besluit van 12 janu-

ari 1977 is benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het 
kanton Y. en dat hij op 4 februari 1977 de eed, voorgeschreven bij artikel 2 van 
het decreet van 20 juli 1831, heeft afgelegd op de openbare terechtzitting van de 
burgerlijke rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement V.;

dat hij bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest van 27 februari 2003 van 
de eerste kamer van het hof van beroep te W. is veroordeeld tot een hoofdgevan-
genisstraf van zes maanden en een geldboete van 128,90 euro of een vervangen-

1 Cass., 26 juni 1985, A.R. 7421, nr. 654 en 7 dec. 2000, A.R. D.00.0010.F, nr. 674.
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de gevangenisstraf van acht dagen, met uitstel gedurende drie jaar, terzake dat 
hij, als notaris, valsheid in geschriften heeft gepleegd, door in de akte van ver-
koop nr. 558 van 24 september 1998 tussen de echtelieden S. -P. enerzijds en de 
echtelieden C.-J. anderzijds te hebben doen acteren dat hij als instrumenterend 
notaris handelde en aldus lijfelijk aanwezig was, terwijl dit niet het geval was en 
door  gebruik te  hebben gemaakt  van hogervermelde valse  akte op 5 oktober 
1998.

Aangezien uit dit arrest en uit het strafonderzoek blijkt: 
dat de veroordeelde, na aanvankelijke ontkenning, ter terechtzitting van het 

hof van beroep te W. van 21 januari 2003 zijn afwezigheid bij het verlijden van 
de akte van 24 september 1998 heeft erkend en dat op die wijze en blijkens de 
elementen van het strafdossier is komen vast te staan dat het beschermde ge-
schrift een intellectuele valsheid bevat, namelijk door een feit als waar op te ne-
men dat het niet is;

dat het hof van beroep vaststelt dat het feit van de telastlegging werd gepleegd 
met het bedrieglijk opzet, ondanks de afwezigheid van de notaris om vakantiere-
denen, de schijn te verwekken dat er op zijn notariskantoor desondanks en buiten 
de afwezigheid van een persoon bevoegd om de akte te ontvangen, een notariële 
akte werd verleden;

overwegende dat het hof van beroep eveneens oordeelt dat de schuld van de 
veroordeelde aan het feit van de telastlegging van gebruik van valse stukken is 
bewezen en dat de veroordeelde de bewezen verklaarde valsheid organiseerde en 
de akte als "notariële akte", na ondertekening bij terugkomst uit vakantie, liet re-
gistreren;

overwegende dat het hof van beroep oordeelde dat het niet gepast voorkwam 
het voordeel van de opschorting van de uitspraak van veroordeling toe te kennen, 
nu zodanige afhandeling van de zaak de ernst van het misdrijf zou miskennen, 
het notariaat door de wetgever werd ingesteld om de burger en de wet in staat te 
stellen over bewijsstukken te beschikken met bijzondere bewijskracht, daarbij de 
persoonlijke tussenkomst van de notaris vereist is, alléén de notaris de verklarin-
gen van partijen kan in ontvangst nemen, deze de bevoorrechte getuige is van de 
voor hem gedane verklaringen en verrichtingen, openbaar officier waarvan de 
benoeming met bijzondere garanties wordt omringd, en alleen de aanwezigheid 
van deze getuige aan de door zijn ambt genoteerde akten bijzondere bewijskracht 
verleent;

overwegende dat het hof van beroep aldus vaststelt dat de veroordeelde in het 
feit van de telastlegging van valsheid in geschriften het aan hem toevertrouwde 
ambt heeft miskend;

overwegende dat het hof van beroep bij het bepalen van de straftoemeting re-
kening heeft gehouden met het gunstig strafregister van de veroordeelde en het 
verlies aan aanzien naar aanleiding van deze veroordeling; dat het oordeelt dat 
het volstaat hem de minimumstraf op te leggen na aanvaarding van verzachtende 
omstandigheden, met name het ontbreken ten tijde van de feiten van vroegere 
veroordelingen;

overwegende dat uit de aard van de bewezen verklaarde feiten van valsheid in 
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geschriften en gebruik van valse stukken en uit de beslissing die opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling afwijst, blijkt dat de heer X. afbreuk heeft ge-
daan aan de waardigheid van zijn ambt en het vertrouwen van de burgers in de 
rechterlijke macht heeft geschokt; dat hij niet meer waardig is deel te nemen aan 
de uitoefening van de rechterlijke macht.

Gelet op artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot en 
met 420 en 422 tot en met 426 van het Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden,

vordert dat het Hof, in algemene vergadering, na onderzoek, uitspraak doende 
in openbare terechtzitting, de heer X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter 
in het vredegerecht van het kanton Y. ontzet en hem in de kosten veroordeelt.

Brussel, 29 april 2003.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(Get.) Marc De Swaef."
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat X. bij koninklijk besluit van 12 januari 1977 is benoemd tot 

plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Kanton Y. en dat hij op 4 
februari 1977 de bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven 
eed heeft afgelegd op de openbare terechtzitting van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te V.;

Overwegende dat de omstandigheid dat X. zijn ontslag heeft ingediend, de uit-
oefening van de tuchtvordering niet belet; dat er dus geen grond bestaat om de 
uitspraak aan te houden; 

Overwegende dat de in de vordering van de Procureur-generaal aangehaalde 
feiten door het voornoemd arrest van het Hof van Beroep te W. van 27 februari 
2003 dat in kracht van gewijsde is getreden, bewezen zijn;

Overwegende dat het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten, 
boven elke verdenking verheven moet zijn;

Overwegende dat uit de bewezen feiten blijkt dat X. zich heeft gedragen op 
een wijze die het vertrouwen van de rechtzoekende heeft aangetast; 

Dat hij hierdoor afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter en niet meer waardig is deel te nemen aan de uitoefe-
ning van de rechterlijke macht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende bij verstek, 
Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 

420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
Ontzet X. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van 

het Kanton Y.;
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Veroordeelt hem in de kosten, tot heden begroot op nul euro. 

12 juni 2003 – Algemene Vergadering – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 346

ALGEMENE VERGADERING - 12 juni 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN — 
BEDRIJFSLASTEN - AANKOOP VAN EEN PERCEEL - AANKOOPKOSTEN INBEGREPEN IN DE 
AANSCHAFFINGSPRIJS - K.B. 8 OKT. 1976 NIET VAN TOEPASSING - GEVOLG - VOORWAARDE.

Voor belastingplichtigen die niet onderworpen zijn aan K.B. 8 okt. 1976 m.b.t. de jaarreke-
ning van de ondernemingen, zijn de bijkomende kosten betreffende het aanschaffen van  
een perceel dat dient voor hun exploitatie en gedragen zijn om belastbare inkomsten te  
verkrijgen, die geen enkele tegenwaarde in hun vermogen hebben verkregen en die niet  
afgeschreven kunnen worden, aftrekbare beroepskosten1.  (Art. 49 W.I.B. 1992; artt. 20 
en 21 K.B. 8 okt. 1976)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. P. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. Het geschil betreft aanslagen in de personenbelasting en in de aanvullende gemeente-

belasting voor het aanslagjaar 1992.
De verzoekers, die een camping exploiteren, verwijten het bestuur dat het niet heeft 

aanvaard dat de bijkomende kosten betreffende het aanschaffen van een perceel dat zij 
voor de exploitatie van de camping hebben gebruikt, als tijdens het aanslagjaar gedragen 
beroepskosten werden afgetrokken.

Volgens art. 1, 1° K.B. 8 okt. 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de onderne-
mingen, zijn de bepalingen ervan niet van toepassing op de natuurlijke personen die koop-
man zijn en gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die art. 5 W. 15 juli 1975 met 
betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen biedt, hetgeen 
de verweerders hebben gedaan.

2. De vraag die aan het hof van beroep wordt gesteld – en ook aan uw Hof – is of in 
casu de kosten betreffende het aanschaffen van een perceel bestemd voor professioneel 
gebruik beschouwd kunnen worden als beroepskosten dan wel of, zoals de eigenlijke prijs 
van het perceel, die bijkomende kosten bedragen zijn die worden gebruikt voor de uitbrei-
ding van de onderneming en die derhalve als winsten belast kunnen worden (Art. 22, 4° 
W.I.B. 1964).

3. Het bestreden arrest beslist dat die kosten die gedragen worden om belastbare inkom-
sten te verkrijgen, voldoen aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid waarin art. 44 W.I.B. 
1964 voorziet. Zoals eiser in zijn voorziening erop wijst, moet er wellicht worden gelezen 
art. 49 W.I.B. 1992.

II. Middel

1 Cass., 22 juni 2000, A.R. F.99.0141.N, nr. 393; A.R. F.99.0136.N en F.99.0027.N, niet gepubli-
ceerd.
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4. Het middel komt op tegen de schending van de artikelen 2, 1°, §7, 24 en 49, eerste 
lid W.I.B. 1992 en, voor zoveel als nodig, van de artt. 20 en 21 K.B. 8 okt. 1976 met be-
trekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.

III. Beoordeling
5. In een zaak die door uw Hof beslecht is op 22 juni 20002, waarin dezelfde vraag 

werd gesteld, maar i.v.m. met een belastingplichtige die wel onderworpen was aan het 
K.B. 8 okt. 1976, beslist u: 

- “dat de belastbare winst van de ondernemingen wordt vastgesteld overeenkomstig de 
boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet uitdrukkelijk daarvan afwijkt”,

- “dat uit (de artikelen 20, 21, 28, §3 en 12, tweede lid van voornoemd K.B. 8 okt. 
1976) volgt dat de boekhoudkundige regels niet beletten dat inzake gronden een correctie 
op de aanschaffingsprijs in aanmerking wordt genomen” en “dat een correctie die hierin 
bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van gronden en in de aanschaf-
fingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van de aanschaffingsprijs waarte-
gen de gronden aanvankelijk gewaardeerd werden, niet strijdt met de genoemde boek-
houdkundige regels voor zover die kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen waarde 
meer vertegenwoordigen”.

Die oplossing wordt eveneens in aanmerking genomen in twee andere arresten van de-
zelfde datum3, die ook betrekking hebben op belastingplichtigen die onderworpen zijn aan 
het voornoemd K.B. 8 okt. 1976.

6. Die zaken hebben weliswaar betrekking op belastingplichtigen die onderworpen zijn 
aan het voornoemd K.B. 8 okt. 1976, hetgeen in de onderhavige zaak niet het geval is. 
Moet zij daarom een andere oplossing krijgen dan die voorvermelde zaken?

Ik denk van niet.
In de onderhavige zaak konden de verweerders, die niet onderworpen zijn aan K.B. 

8 okt. 1976 overeenkomstig art. 49 W.I.B. 1992 de bijkomende kosten voor het aanschaf-
fen van het perceel voor hun exploitatie, als beroepskosten aftrekken.

Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 14 november 1997 aanvaardt dat de 
bijkomende  kosten  betreffende  het  aanschaffen  van  percelen  overeenkomstig  art.  44 
W.I.B. (1964) (art. 49 W.I.B. [1992]) als bedrijfslasten aangenomen worden. In een com-
mentaar bij dat arrest wordt erop gewezen dat die redenering van het hof van beroep, die 
berust op de vaststelling dat de bijkomende kosten die uit het vermogen van de vennoot-
schap verdwenen zijn, geenszins in het actief worden gecompenseerd en dat hun lot niet 
afhangt van het actiefbestanddeel waarop ze betrekking hebben, in rechte juist is voor een 
belastingplichtige die, zoals in de onderhavige zaak, niet onderworpen is aan voornoemd 
K.B. 8 okt. 19764.

7. Eiser beroept zich op een arrest van uw Hof van 28 januari 19825 om het tegengestel-
de te beweren. Hij leidt uit dat arrest af dat de belastingschuldige in de onderhavige zaak 
geen waardevermindering op een actiefbestanddeel kan boeken door het bedrag van het 
verlies als bedrijfsuitgave overeenkomstig art. 49 W.I.B. 1992 af te trekken. Het gaat im-
mers om een bedrijfsverlies dat ingevolge art. 24 W.I.B. 1992 een weerslag heeft op de 
belastbare winst, zodat dat verlies niet kan worden afgetrokken volgens de wettelijke re-
gels voor de aftrek van bedrijfssuitgaven en -lasten (art. 49 W.I.B. 1992).

8. In voornoemd arrest dat als grondslag voor die bewering dient, beslist uw Hof dat 
een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid niets mag bezitten dat niet voor de 

2 Cass., 22 juni 2000, A.R. F.99.0141.N, nr. 393.
3 Cass., 22 juni 2000, A.R. F.99.0136.N en F.99.0027.N, niet gepubliceerd.
4 P. BELLEN, noot onder Antwerpen, 14 okt. 1997 en Brussel, 14 nov. 1997, R.G.F. 1 jan. 1998, 42.
5 Cass., 28 jan. 1982, A.C. 1981-82, 697.
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winstgevende bedrijvigheid waartoe zij is opgericht, wordt aangewend en dat al haar acti-
va noodzakelijkerwijs een bedrijfskarakter hebben, zodat het verlies van een schuldvorde-
ring die werkelijk tot het vermogen van een dergelijke vennootschap behoort en die in het 
actief van haar balans is opgenomen, noodzakelijk ook een bedrijfsverlies is en het tot ui-
ting moet komen in de waardering van die schuldvordering op het einde van het boekjaar 
waarin dat verlies werkelijk en definitief is geworden. Aangezien het om een bedrijfsver-
lies gaat en niet om een uitgave in de zin van art. 44 W.I.B., kunnen de wettelijke regels 
voor de aftrek van bedrijfsuitgaven en –lasten dus niet op zodanige bedrijfsverliezen wor-
den toegepast.

9. M.b.t. de feiten van die zaak, dient opgemerkt dat het ging om oninbare voorschotten 
zonder interest, die door een vastgoedvennootschap aan de n.v.  Casino de Dinant waren 
toegekend.

Vraag was toen of de verliezen die geleden waren wegens het feit dat de aldus toegesta-
ne voorschotten oninbaar waren, afgetrokken konden worden van de bedragen van ver-
weersters brutobedrijfsinkomsten.

Hierin precies ligt het verschil tussen die zaak en de onderhavige zaak die betrekking 
heeft op kosten die veroorzaakt zijn door een uitgave die gedaan is om een belastbaar in-
komen te verkrijgen. Het precedent dat eiseres aanvoert is mijn inziens niet ter zake die-
nend.

10. Met de in het middel weergegeven redenen heeft het bestreden arrest dus zijn be-
slissing naar recht verantwoord.

IV.Besluit
Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0001.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 oktober 2001 door het 

Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift van 7 januari 2002 een middel aan.
Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, §1 en 7, 24 en 49 van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 1992, 

zoals zij voor het betwiste belastingjaar 1992 van toepassing waren;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 20 en 21 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep heeft kennisgenomen van een voorziening waarbij de verweerders 

"die een camping exploiteren, het bestuur verwijten dat het de aftrek heeft geweigerd van 
bijkomende kosten betreffende de aankoop van een perceel dat zij voor hun exploitatie 
hebben gebruikt,  als beroepskosten gedragen in het belastingjaar 1992", en beslist dat, 



Nr. 346 - 12.6.03 HOF VAN CASSATIE 1373 

aangezien niet wordt betwist dat die handelaars niet onder toepassing vallen van de bepa-
lingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening 
van de ondernemingen omdat zij de mogelijkheid hebben benut van artikel 5 van de wet 
van 15 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderne-
mingen, "de enige vraag die aan het hof van beroep wordt gesteld is of, in dit geval, de 
kosten betreffende het aanschaffen van een perceel bestemd voor professioneel gebruik 
beschouwd kunnen worden als beroepskosten dan wel of, zoals de eigenlijke prijs van het 
perceel, die bijkomende kosten bedragen zijn die worden gebruikt voor de uitbreiding van 
de onderneming en die derhalve als winsten kunnen worden belast"; dat het uit het feit dat 
"behalve wanneer men oordeelt dat de aan de verkoper betaalde prijs niet overeenstemt 
met de werkelijke waarde van het door de [verweerders] aangeschafte perceel, wat niet is 
aangetoond en zelfs niet wordt betoogd, afleidt dat moet worden aangenomen dat zij daar-
enboven kosten hebben moeten dragen die geen tegenwaarde in hun vermogen hebben 
verkregen; dat die kosten waarvan de werkelijkheid en het bedrag vaststaan, zijn gedragen 
om een perceel voor beroepsdoeleinden aan te schaffen en aldus om belastbare inkomsten 
te verkrijgen; dat zij niet van toepassing zijn op een bestanddeel van het vermogen dat 
vanzelf voor waardevermindering vatbaar is, zodat zij niet afgeschreven kunnen worden; 
dat zij daarentegen voldoen aan de aftrekbaarheidsvereisten van artikel 44 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1964) (lees: artikel 49 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992)".

Grieven
Uit de combinatie van de bepalingen bedoeld in de artikelen 2, §1 en 7, 24 en 61 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat, ook al zijn de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de on-
dernemingen niet van toepassing op de verweerders, de waarde van een perceel dat voor 
een professionele exploitatie van de verweerders wordt gebruikt niettemin, aangezien het 
aanschaffen van een perceel voor beroepsdoeleinden door de exploitanten van een cam-
ping - fysieke personen - "materiële activa" uitmaakt waarvan de aanschaffingswaarde in-
gevolge artikel 2, §1 en 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, moet wor-
den bepaald overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van 
de ondernemingen, dat wil zeggen overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van voornoemd 
koninklijk besluit,  zodat de aanschaffingswaarde de aanschaffingsprijs omvat vermeer-
derd met de bijkomende kosten, zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerskosten, 
moet worden begrepen als het bedrag dat voor de aankoop van het perceel is betaald, in-
clusief het bedrag van 372.000 BEF notariskosten, het "karakter van bijkomende kosten 
bij het aanschaffen van het perceel" van die kosten wordt niet betwist en vormt een be-
standdeel van de activa dat in beginsel kan worden afgeschreven op voorwaarde dat het 
tijdens de belastbare periode werkelijk een waardevermindering ondergaat, wat hier niet 
het geval is aangezien het een onbebouwd perceel betreft. De aanschaffingskosten van het 
perceel zijn bijkomstige kosten die gemaakt zijn om een goed aan te schaffen dat een on-
dernemingsrisico loopt, zij behoren tot de aanschaffingsprijs en bijgevolg tot de waarde 
van de activa. Volgens de bewoordingen van de artikelen 20 en 21 van het koninklijk be-
sluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, omvat 
de  aanschaffingsprijs,  naast  de  aankoopprijs,  de  bijkomende kosten  en moet  voor  die 
waarde een "aktiefbestanddeel" zijn. Bovendien mag de belastingplichtige geen waarde-
vermindering op een aktiefbestanddeel akteren door aftrek van het verlies als beroepsuit-
gaven op grond van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, want 
dit bedrijfsverlies beïnvloedt de belastbare winst ingevolge artikel 24 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 en kan dus niet worden afgetrokken volgens de wette-
lijke regels voor de aftrek van bedrijfsuitgaven en -lasten (artikel 49 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964)) maar wel overeenkomstig de bepalingen van artikel 48 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat in dit geval niet van toepassing 
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is omdat er geen regelmatige boekhouding is. Het hof van beroep schendt dus de in het 
middel aangewezen bepalingen wanneer het oordeelt dat de litigieuze kosten [...] zijn ge-
maakt om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden als bepaald in artikel 49 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat er geen acht dient te worden geslagen op "het verbeterde 

exemplaar van het cassatieberoep" dat aan de verweerders niet is betekend;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "[de verweerders], die een camping 

exploiteren, het bestuur verwijten dat het de aftrek heeft geweigerd van bijko-
mende kosten betreffende de aankoop van een perceel dat zij voor hun exploita-
tie hebben gebruikt, als beroepskosten gedragen in het belastingjaar 1992" en dat 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot 
de jaarrekening van de ondernemingen niet van toepassing zijn op de verweer-
ders die, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot 
de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, de mogelijkheid 
hebben benut om geen boekhouding te houden overeenkomstig de voorschriften 
van de artikelen 3 en 4 van die wet;

Dat het middel bijgevolg, in zoverre het betoogt dat de aanschaffingswaarde 
van het perceel dat als camping dient overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van 
het voornoemde koninklijk besluit moet worden bepaald, faalt naar recht;

Overwegende dat het arrest voor het overige oordeelt dat de aanschaffingskos-
ten van het perceel die de verweerders hebben gedragen "om belastbare inkom-
sten te verkrijgen" geen enkele tegenwaarde in hun vermogen hebben verkregen 
"en niet kunnen worden afgeschreven";

Dat het arrest bijgevolg wettig beslist dat die kosten aftrekbare beroepskosten 
zijn;

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

12 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. 
Gribomont, Charleroi.

Nr. 347

1° KAMER - 13 juni 2003

1º WEGEN - GEMEENTEWEG - NIEUWE RIJKSWEG DIE WORDT AANGELEGD - KRUISING - 
BETROKKEN GEDEELTE VAN DE GEMEENTEWEG - BESTEMMING - INLIJVING.

2º ENERGIE - GAS - GASVERVOERINSTALLATIE - VERPLAATSING - NIEUWE AAN TE LEGGEN 
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RIJKSWEG DIE EEN GEMEENTEWEG KRUIST - RECHT VAN DE STAAT OM DE VERPLAATSING TE 
VORDEREN.

1º Op de plaats waar een gemeenteweg wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die wordt  
aangelegd, verliest de gemeenteweg door het feit zelf van zijn bestemming zijn oorspron-
kelijke aard en maakt hij voortaan integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij wordt 
opgenomen1.

2º Zonder dat vereist is dat de gemeente vooraf werd gehoord, mag de Staat op de plaats  
waar een nieuwe aan te leggen rijksweg een gemeenteweg kruist de verplaatsing vorde-
ren van een gasvervoerinstallatie2.  (Art. 9, derde lid Wet 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen)

(IMEWO CVBA e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.00.0725.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 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
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- enig artikel, zevende lid van de wet van 17 april 1938 tot regeling van het gebruik 

door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-houders van 
openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de 
Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en onderhouden van 
leidingen en in het bijzonder van gas- en waterleidingen;

- artikel 9, derde lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachti-
ge producten en andere door middel van leidingen;

- artikel 7, eerste lid van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetge-
ving inzake wegen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het hoger beroep van de eiseressen als ongegrond af en be-

vestigt het bestreden vonnis, dat de eiseressen op basis van het enig artikel van de voor-
melde wet van 17 januari 1938 -en eventueel impliciet op basis van artikel 9, derde lid 
van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 
door middel van leidingen- veroordeelt tot betaling van de kosten van de verplaatsing van 

1 Zie Cass., 10 okt. 1979, nr. 104; R.W. 1980-81, 1466 met noot R. QUINTENS; J.T. 1981, 23 met noot 
D. LAGASSE. 
2 Ibid.
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de door hen aangelegde leidingen, en verwerpt daartoe het door de eiseressen in regelma-
tig voorgelegde appèlconclusies ingeroepen middel dat als volgt werd gesteld:

"D. Ongegrondheid van de interceptietheorie
In de veronderstelling - hetgeen het Vlaamse Gewest nog dient te bewijzen - dat de gas-

leidingen, die verplaatst dienden te worden, zich onder een gemeentelijke weg bevonden 
die door een nieuwe weg van de Staat, nl. een nationale weg, 'onderschept' werd, dan kan 
de interceptietheorie uit de rechtspraak op geen enkele manier toegepast worden.

Men dient immers vast te stellen dat deze theorie, die uit een doctrinale constructie 
voortvloeit en die in bepaalde arresten van het Hof van Cassatie is opgenomen (zie arrest 
van 10 oktober 1979,  R.W. 1980-81, p. 1466 met noot QUINTENS en J.T.  1981, p. 23 e.v., 
noot D. LAGASSE), volledig in strijd is met de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging 
van de wetgeving inzake wegen.

Artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 vermeldt het volgende:
'De Koning mag de grote wegen in genummerde trajecten indelen en er vakken van 

provincie- en gemeentewegen bij inlijven. De betrokken Bestendige Deputaties en ge-
meenten worden vooraf gehoord, maar slechts wat betreft de bij bovenbedoelde trajecten 
ingelijfde provincie- en gemeentewegen of vakken ervan.

De Koning mag, van ambtswege en zonder vergoeding, de inlijving voorschrijven bij 
de grote wegen van de Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de grote wegen 
behoren maar in de genummerde trajecten begrepen zijn'.

Een koninklijk besluit is dus noodzakelijk opdat een deel van de gemeenteweg al dan 
niet ambtshalve in een gedeelte van de nationale weg zou ingelijfd worden.

In het J.T. 1981, o.c., p. 27 heeft LAGASSE op heel juiste wijze het volgende geschreven:
'Ainsi donc, contrairement à l'affectation d'un bien au domaine public, qui peut résulter 

d'un simple fait, à savoir de son usage par tous, le classement - ou le reclassement - d'une 
voie publique dans tel ou tel domaine public ne saurait, en aucune manière, s'opérer tacite-
ment comme le pensent certains partisans de la première thèse: il est toujours formel (voir 
BURE, “Lois publiques et administratives”, Novelles, T IV, 1955, n° 45-46) ...

A défaut de décision administrative formelle de déclassement ou de reclassement, la 
voie publique conserve donc sa qualité originaire. Dans l'espèce annotée, le tronçon de 
voie communale ne pouvait devenir partie intégrante du domaine public de l'Etat en l'ab-
sence d'arrêté royal de reclassement.

Pur formalisme diront certains? Assurément non... Le formalisme est une condition es-
sentielle de l'exercice correct du pouvoir...'.

"In tegenstelling tot de bestemming van een goed tot het openbaar domein, hetgeen uit 
een simpel feit kan voortvloeien, met name door het gebruik ervan door iedereen, zou de 
klassering- of de herklassering - van een openbare weg in een openbaar domein zich dus 
op geen enkele wijze stilzwijgend kunnen voordoen zoals bepaalde voorstanders van de 
eerste thesis denken: het is steeds formeel (zie BURE, “Lois publiques et administratives”, 
Novelles, T IV, 1955, n° 45-46)...

Bij gebrek aan een formele administratieve beslissing tot klassering of herklassering, 
bewaart de openbare weg dus haar origineel karakter. In het geannoteerd geval kon het 
vak van de gemeenteweg geen integrerend deel uitmaken van het openbaar domein van de 
Staat omwille van de afwezigheid van een koninklijk besluit tot herklassering.

Puur formalisme zullen bepaalde personen zeggen? Zeker en vast niet ... Het formalis-
me is een essentiële voorwaarde voor de correcte uitoefening van de macht...'.

Men dient uiteraard een zeer duidelijk onderscheid te maken tussen de bestemming van 
een goed (een gemeentelijk wegennet en de wegen van de Staat zijn beiden bestemd tot 
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een gebruik door iedereen, het behoort tot de essentie van het openbaar domein) en de 
klassering van een wegennet: het gemeentelijk wegennet dat bestemd is voor het gebruik 
door allen kan niet geklasseerd (herklasseerd - ingelijfd) worden in het wegennet van de 
Staat dan door middel van een koninklijk besluit na het advies van de Bestendige Deputa-
tie en de betrokken gemeenten" (derde beroepsbesluiten, blz. 7-10)

en
"III. Aangaande de interceptietheorie
De interceptietheorie gaat rechtstreeks in tegen de wil van de wetgever van 1938 en 

heeft bovendien voor gevolg dat deze bepaling van elk nuttig gevolg ontdaan wordt in die 
zin dat alle werken met betrekking tot de wegen van de Staat, die gevolgen hebben op an-
dere wegen, voor gevolg zouden hebben dat de elektrische installaties die onder deze laat-
ste wegen gelegen zijn, steeds ten laste zouden zijn van de ondernemingen die ze hebben 
geplaatst.

Dit was heel duidelijk niet de wens van de wetgever die de tenlaste neming van de ver-
plaatsingskosten van de elektriciteitsinstallaties wenste op te leggen wanneer genoemde 
installaties vanaf het begin onder het domein gelegen zijn van de overheid die de verplaat-
sing beveelt - zie de wet van 10 maart 1925 (zie hieromtrent artikel 13, alinea 3, Franstali-
ge versie van de wet van 1925) - en de wet van 12 april 1965 (zie artikel 9, alinea 3).

Voor wat betreft de argumentatie van het Vlaamse Gewest met betrekking tot de wet 
van 9 augustus 1948, deze is duidelijk ongegrond.

Artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 maakt immers geen onderscheid tussen de 
vakken van de gemeenteweg volgens hun lengte.

De wet van 1948 voorziet dat er ofwel een inlijving is van een rijksweg in een nationale 
weg of een deel van genoemde weg.

Het zou duidelijk in strijd zijn met de wil, uitgedrukt door de wetgever uit 1948, om 
een dubbel regime in te stellen:

- een regime die het nemen van een koninklijk besluit noodzakelijk maakt wanneer een 
gemeenteweg of een gedeelte van een gemeenteweg (een vak) in een rijksweg wordt inge-
lijfd;

- een regime dat ambtshalve inlijving zonder het nemen van een koninklijk besluit zou 
toelaten om reden dat het (de) weggedeelte(n) van de gemeenteweg ingelijfd in de rijks-
weg(en) van een 'weinig belangrijke' lengte zouden zijn.

Concluanten brengen hier in herinnering dat het advies gegeven op 21 december 1965 
(en niet 1995) door de Raad van State en het arrest dat op 10 oktober 1979 gewezen werd, 
geenszins rekening houden met de bepalingen van de wet van 1948.

Voor het overige is het niet omdat het formalisme, dat door de wetgever geëist wordt 
omwille van de bestaande wetgeving, zou leiden tot het aannemen van talrijke koninklijke 
besluiten dat het Bestuur zou kunnen beschouwd worden als zijnde ontheven van de ver-
plichting om het formalisme, dat door de wetgever gewenst was, na te leven.

Het volstaat hiervoor te verwijzen naar de onteigeningsbesluiten die soms terreinperce-
len van miniem belang betreffen.

De vordering dient in elk geval ongegrond verklaard worden" (vierde beroeps- en syn-
thesebesluiten, blz.5-7)

op grond van de volgende motieven:
"3.4. (De eiseressen) betwisten ten onrechte het feit dat de te verplaatsen inrichtingen 

op het ogenblik van het bevel zich niet op of onder het domein van de Staat bevonden, 
noodzakelijke voorwaarde tot toepassing van artikel 1 van de wet van 17/1/1938.
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Uit de gegevens verstrekt door (verweerder) blijkt dat de te verplaatsen gasleidingen 
zich destijds bevonden onder gemeentelijk openbaar domein doch ingevolge interceptie 
door een rijksweg onder het openbaar domein van de Staat kwamen te liggen. Op de 
plaats waar een gemeenteweg wordt gekruist door een nieuwe, aan te leggen rijksweg, 
verliest hij, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming, zijn oorspronkelijke aard en 
maakt hij integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij wordt opgenomen. Deze inlij-
ving van het bedoelde gedeelte van de gemeenteweg in de rijksweg geschiedt niet vanaf 
het ogenblik dat de rijksweg voor het verkeer opengesteld wordt, maar reeds vanaf het 
ogenblik dat de overheid beslist tot inlijving van bedoeld weggedeelte in haar openbaar 
domein. Deze beslissing wordt allereerst gesitueerd op het ogenblik dat de goedkeuring 
wordt verleend om een nieuwe weg aan te leggen of een bestaande weg aan te passen en 
blijkt verder uit de werkzaamheden die de uitvoering daarvan bewerkstelligd hebben, zo-
als het opmaken van de plans en bestekken, de aanbesteding, het bevel tot aanvang der 
werken ed. Gezegde beslissing gaat bijgevolg het bevel tot verplaatsing van de nutsleidin-
gen vooraf, derwijze dat de Belgische Staat, thans Vlaams Gewest, terzake terecht de ver-
plaatsing  kan  vorderen  (advies  nr.  A13.600/III-6-686 van  21  mei  1965  en  advies  nr. 
A13857/III-6-390 van 21 december 1965 van de Raad van State; Cass. 10/10/1979, R.W. 
1980-1981, 1466). Aan de voorwaarde van de wet van 17/1/1938 was zodoende terdege 
voldaan.

(...)
(De eiseressen) kunnen niet gevolgd worden waar zij voorhouden dat de interceptiethe-

orie strijdig is met de wet en er toepassing dient gemaakt van de wet van 9/8/1948 dat in 
artikel 7 de mogelijkheid voorziet om bij koninklijk besluit delen van de gemeenteweg in 
te delen bij het rijksdomein. De tekst hiervan luidt o.m. als volgt:

'De Koning mag de grote wegen in genummerde trajecten indelen en er vakken van 
provincie- en gemeentewegen bij inlijven...'.

'De Koning mag, van ambtswege en zonder vergoeding, de inlijving voorschrijven bij 
de grote wegen van de Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de grote wegen 
behoren maar in de genummerde trajecten begrepen zijn'.

Deze wettekst beoogt aldus de inlijving van grotere delen ('vakken') van en/of volledige 
gemeente- en provinciewegen bij de grote wegen en in de rijkswegen en dus zeker niet de 
kleinere gedeelten die ingevolge de interceptie tot een rijksweg gaan behoren. Het forma-
lisme in deze wet (voorafgaand advies van de Bestendige Deputaties en de Gemeenten, 
K.B.) kan derhalve niet getransponeerd worden op onderhavige situatie".

Grieven
De Staat (rechtsvoorganger van verweerder) heeft krachtens het enig artikel, zevende 

lid van voormelde wet van 17 januari 1938 en artikel 9, derde lid van voormelde wet van 
12 april 1965 slechts het recht om de inrichting of het plan van aanleg, de ligging of het 
tracé van (gas)leidingen evenals de daarmee verband houdende werken te doen wijzigen 
voor zover deze leidingen op zijn eigen domein zijn gelegen.

Het bestreden arrest stelt vast dat de te verplaatsen leidingen gelegen waren onder een 
gemeenteweg, die zou gekruist of onderschept worden door een aan te leggen rijksweg.

De te verplaatsen leidingen konden aldus slechts tot het domein van de Staat (rechts-
voorganger van verweerder) behoren nadat het betrokken vak van de gemeenteweg door 
de Koning bij de grote wegen was ingelijfd.

De Staat mag bij de grote wegen of rijkswegen slechts vakken van gemeentewegen in-
lijven nadat de betrokken gemeente vooraf werd gehoord (artikel 7 van de wet van 9 au-
gustus 1948).

Een "vak" van een gemeenteweg heeft niet enkel betrekking op "grotere delen" en/of 
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volledige gemeentewegen, doch slaat ook op de kleine delen die door een rijksweg ge-
kruist of onderschept worden.

Een "vak" van een gemeenteweg die door een rijksweg wordt gekruist of onderschept 
behoort dan ook slechts wettig tot het domein van de Staat (rechtsvoorganger van ver-
weerder) nadat de betrokken gemeente werd gehoord.

Zolang de inlijving van het betrokken vak bij de grote wegen niet wettig is geschied, 
zijn de hoven en rechtbanken krachtens artikel 159 van de Grondwet verplicht het betrok-
ken vak te beschouwen als behorend tot het gemeentelijk domein en aldus niet tot het do-
mein van de Staat (rechtsvoorganger van verweerder).

Hieruit volgt dat het arrest, dat niet heeft nagegaan of de betrokken gemeente gehoord 
werd vooraleer beslist werd tot inlijving, niet wettig kon besluiten dat de betrokken leidin-
gen op het domein van de Staat waren gelegen en aldus de kosten van de verplaatsing niet 
ten laste kon leggen van de exploitanten van de leidingen (schending van al de in aanhef 
aangehaalde artikelen).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 9, tweede lid van 

de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen, de Koning het recht heeft, wanneer het belang 
van het land het vereist, de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie en de 
desbetreffende werken te doen wijzigen; dat de kosten van deze wijzigingen ten 
laste komen van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert;

Dat, krachtens het derde lid van hetzelfde artikel, ook de Staat, de provincie en 
de gemeente dit zelfde recht bezitten ten aanzien van de gasvervoerinstallaties op 
hun openbaar domein opgericht; dat de aldus verrichte wijzigingen geschieden 
op kosten van degene die de gasvervoerinstallatie exploiteert, indien zij zijn op-
gelegd hetzij ter wille van de openbare veiligheid, hetzij ter wille van de vrijwa-
ring van het landschapsschoon, hetzij in het belang van een openbare dienst of 
van de waterlopen, kanalen en openbare wegen, hetzij wegens verandering in de 
toegangen tot de eigendommen gelegen langs de openbare weg;

Overwegende dat, krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 9 augustus 
1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, de Koning de grote 
wegen in genummerde trajecten mag indelen en er vakken van provincie- en ge-
meentewegen mag bij inlijven; dat de betrokken bestendige deputaties en ge-
meenten vooraf gehoord worden, maar slechts wat betreft de bij bovenbedoelde 
trajecten ingelijfde provincie- en gemeentewegen of vakken ervan;

Dat, krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, de Koning van ambtswege 
de inlijving zonder vergoeding mag voorschrijven bij  de grote wegen van de 
Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de grote wegen behoren maar 
in de genummerde trajecten begrepen zijn;

Overwegende dat  uit  de samenhang van deze bepalingen volgt  dat  een ge-
meenteweg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die 
wordt aangelegd, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming zijn oorspronke-
lijke aard verliest en voortaan integrerend deel uitmaakt van de rijksweg waarin 
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hij wordt opgenomen;
Dat het bevel om de gasvervoerinstallatie te verplaatsen op de plaats waar de 

nieuwe rijksweg de gemeenteweg kruist, behoort tot de handelingen die aan dit 
gedeelte van de gemeenteweg zijn nieuwe bestemming geven; dat de Staat als 
beheerder van het openbaar domein deze verplaatsing mag vorderen en niet ver-
eist is dat de gemeente vooraf werd gehoord;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

13 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 348

1° KAMER - 13 juni 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - ONDERWERP VAN DE VORDERING.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - BIJ DE VREDERECHTER AANHANGIGE ZAAK - VERWIJZING NAAR DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - BESLISSING VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - VERWIJZING 
NAAR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - CASSATIEBEROEP DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP - VASTSTELLING DAT DE VORDERING TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
VREDERECHTER BEHOORT - VERWIJZING.

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - ARTIKEL 660, EERSTE LID GER.W. - HOF VAN CASSATIE - VERNIETIGING VAN 
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - TOEPASSELIJKHEID.

1º De arrondissementsrechtbank dient de bevoegdheid van de rechter die van de vordering  
kennis moet nemen, te bepalen naar het onderwerp van de vordering zoals dit in de dag-
vaarding is omschreven1. (Artt. 8 en 9 Ger.W.)

2º Wanneer de vrederechter een regelmatig bij hem aanhangig gemaakte zaak naar de ar-
rondissementsrechtbank heeft verwezen, die rechtbank de zaak naar de rechtbank van  
eerste aanleg heeft verwezen en de procureur-generaal bij het hof van beroep tegen de  
beslissing van de arrondissementsrechtbank cassatieberoep heeft  ingesteld,  vernietigt  
het Hof van Cassatie, wanneer het vaststelt dat de vordering tot de bevoegdheid van de  
vrederechter behoort, de bestreden beslissing en verwijst de zaak naar de bevoegde vre-
derechter (Impliciet)2. (Artt. 642 en 660, eerste lid Ger.W.)

3º Art. 660, eerste lid Ger.W. is toepasselijk op het Hof van Cassatie wanneer het een von-

1 Cass., 6 maart 1987, A.R. 5671, nr. 404.
2 Cass., 27 maart 1981, nr. 433, en de noot get. E.L., op p. 843.
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nis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens miskenning van een regel inzake  
bevoegdheid3.

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen inzake C. T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0320.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 juli 2001 gewezen door de 

Arrondissementsrechtbank te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de arrondissementsrechtbank met toepassing van de artike-

len 8 en 9 van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid van de rechter die van 
de vordering kennis moet nemen, dient te bepalen naar het onderwerp van de 
vordering zoals dit in de dagvaarding is omschreven;

Overwegende dat blijkens het verzoekschrift op 15 november 2000 neergelegd 
ter griffie van het Vredegerecht te Mechelen, M.C. van W. V. V., van wie zij 
door onderlinge toestemming uit de echt is gescheiden, maandelijkse geïndexeer-
de onderhoudsgelden van 15.000 en 12.500 BEF vorderde voor de zonen Y. en 
K. en verder dat de gelden die zich nog op een zicht- en een spaarrekening be-
vinden aan haar zouden worden toegekend; dat zij daartoe aanvoerde dat de zo-
nen het in de voorafgaande overeenkomst overeengekomen alternerend verblijf 
bij hun vader en moeder hebben beëindigd en volledig bij hun moeder zijn gaan 
wonen;

Overwegende dat de vrederechter bij vonnis van 23 mei 2001 de zaak met toe-
passing van artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve naar de arron-
dissementsrechtbank heeft verwezen;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. de rechtbank niet gebonden is door de bewoordingen die de partijen aan hun 

vordering geven, maar dat zij eerder, ook proceseconomisch gezien, de ware wil 
en de bedoeling van de partijen binnen de perken van hun gerechtelijk contract 
moet achterhalen en die bedoeling duidelijk erin bestaat de nieuwe ontstane toe-
stand globaal te regelen overeenkomstig de nieuw geboden mogelijkheid door 
artikel 1288, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;

2.  M.C.  duidelijk  de bedoeling heeft  om afwijkend van de oorspronkelijke 
overeenkomst een verhoogde bijdrage tot onderhoud te vorderen op grond van de 

3 Cass., 4 febr. 1983, A.R. 3889, nr. 320. 
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gewijzigde toestand waarvan zij alzo tevens de bekrachtiging in rechte vraagt;
Overwegende dat de arrondissementsrechtbank oordeelt dat voor de wijziging 

van de  co-ouderschapsregeling en het  omgangsrecht  enkel  de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Mechelen, afdeling jeugdrechtbank, bevoegd is en beslist de 
zaak naar die rechtbank te verwijzen;

Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 8 en 9 van het Gerechtelijk Wet-
boek schendt;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat krachtens artikel 591, 7° van het Gerechtelijk Wetboek de 

vrederechter,  behoudens de te  dezen niet  toepasselijke uitzonderingen, kennis 
neemt van alle geschillen betreffende de uitkeringen tot onderhoud; dat de arron-
dissementsrechtbank de zaak naar die rechter had moeten verwijzen;

Overwegende dat met toepassing van artikel 660 van het Gerechtelijk Wet-
boek, de zaak naar het bevoegde gerecht moet worden verwezen;

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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het kanton Mechelen.

13 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr. 349

VERENIGDE KAMERS - 13 juni 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE VAN WEDERANTWOORD - CASSATIEBEROEP TEGEN 
ARREST VAN DE RAAD VAN STATE - TERMIJN.

2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID OM KENNIS TE 
NEMEN VAN EEN VORDERING - GEEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID OPGEWORPEN - BESLISSING 
OVER BEVOEGDHEID.

3º CASSATIEBEROEP — ARREST VAN DE RAAD VAN STATE - BESLISSING OVER 
BEVOEGDHEID - GEEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID OPGEWORPEN - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF.

4º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - SCHORSINGSPROCEDURE - 
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - ANNULATIEPROCEDURE - ART. 94 R.B. 23 AUG. 1948 - 
BESLISSING OVER DE EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID.

5º CASSATIEBEROEP — ARREST VAN DE RAAD VAN STATE - BESLISSING OVER 
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EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING - PROCEDURE EX ART. 94 R.B. 23 AUG. 1948 - EXCEPTIE 
VAN ONBEVOEGDHEID OPGEWORPEN IN DE SCHORSINGSPROCEDURE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

1º Het Hof slaat geen acht op de memorie van wederantwoord die buiten de termijn be-
paald bij art. 1, e van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (II) ter griffie van het Hof  
werd neergelegd1 2.

2º en 3° De beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vordering ken-
nis te nemen, zonder dat hij zich daarbij moet uitspreken over een exceptie van onbe-
voegdheid, is niet voor cassatieberoep vatbaar3.  (Art. 609, 2° Ger.W.; art. 33 Wet Raad 
van State)

4º en 5° Een exceptie van onbevoegdheid die is opgeworpen in het administratief kort ge-
ding tot schorsing van de administratieve handeling geldt ook als opgeworpen in de over-
eenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (I) voortgezette annu-
latieprocedure4. (Art. 609, 2° Ger.W.; art. 33 Wet Raad van State) 

(Universitaire Instelling Antwerpen T. ISS N.V. e.a.)

Conclusie van Heer advocaat-generaal Bresseleers:
- Inleiding
1.1 De afgevaardigde bestuurder van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft op 

29 december 2000 beslist de met verweerster sub 2 bestaande overeenkomst (dagelijkse 
schoonmaak en verwijderen van vuil  linnen en afval)  te verlengen tegen de geldende 
voorwaarden. 

1.2 Deze beslissing is op vordering van verweerster sub 1 vernietigd bij het arrest dat 
op 24 september 2002 door de Raad van State, afdeling administratie, gewezen werd met 
toepassing van artikel 94 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (hierna: R.B. 
Regeling Rechtspleging Raad van State). 

Tegen dit arrest van 24 september 2002 heeft eiseres het voorliggend cassatieberoep in-
gesteld; zij voert een middel aan. Verweerster sub 1 heeft een memorie van antwoord en 
een pleitnota ingediend, en eiseres een memorie van wederantwoord.

1.3 Voordien, op 19 juni 2002, had de Raad van State de door verweerster sub 1 bij ui-
terst dringende noodzakelijkheid gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van de-
zelfde beslissing (artikel 17, §1, derde lid van de Wet Raad van State) afgewezen.

- Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2.1 Verweerster sub 1 werpt op dat het cassatieberoep onontvankelijk is aangezien niet 

blijkt dat eiseres in het kader van de vernietigingsprocedure een exceptie van onbevoegd-
heid zou hebben ingeroepen zoals vereist is door de artikelen 609 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 33 van de Wet Raad van State; het cassatieberoep is gericht tegen een beslis-
sing van de Raad van State die geen uitspraak doet noch diende te doen over een dergelij-
ke exceptie van onbevoegdheid.

2.2.1 Eiseres heeft een memorie van wederantwoord ingediend buiten de termijn be-
paald bij artikel 1, e van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot vaststelling 
van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad 
van State. Deze termijn wijkt af van de gemeenrechtelijke termijn bepaald bij artikel 1094 
van het Gerechtelijk Wetboek. Het Hof kan op die memorie geen acht slaan.

1 Zie Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.02.0177.N, nr. 423.
2 Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 
3 Ibid.
4 Ibid.
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2.2.2 Tot de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan behoort de “nota van verwe-
rende partij  in een procedure tot  schorsing van tenuitvoerlegging bij  uiterst  dringende 
noodzakelijkheid” die op 13 juni 2002 voor de Raad van State werd neergelegd en die, op 
12 december 2002 door de hoofdgriffier van de Raad van State afzonderlijk nagestuurd, 
deel uitmaakt van de stukken van de rechtspleging voor het Hof. (Artikel 1, g van het in 
2.2.1 vermelde regentsbesluit; wat de te late toezending van dit stuk betreft, zie Cass., 29 
april 1971, 837; zie ook artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek)

2.3.1 Eiseres heeft in de schorsingsprocedure opgeworpen dat de Raad van State onbe-
voegd was om van de vordering van verweerster sub 1 kennis te nemen aangezien enkel 
de rechter van het contract bevoegd is. Dit is een exceptie van onbevoegdheid op grond 
dat de vordering tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, waarvan sprake in 
de artikelen 33 van de Wet Raad van State en 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.

De schorsingsprocedure is beëindigd bij arrest van 19 juni 2002 dat beslist dat er voor-
alsnog geen noodzaak bestaat over deze exceptie uitspraak te doen, en dat voorts de vor-
dering van verweerster sub 1 afwijst.

2.3.2 Om het vermoeden van afstand van geding, ingesteld bij artikel 17, §4ter van de 
Wet Raad van State en artikel 15ter, §1 van het koninklijk besluit van 5 december 1991, te 
ontlopen heeft verweerster sub 1 een verzoekschrift ingediend tot voortzetting van de pro-
cedure.

Haar vordering tot nietigverklaring werd behandeld overeenkomstig de uitzonderlijke 
procedure van artikel 94 van het R.B. Regeling Rechtspleging Raad van State.

2.3.3 Eiseres heeft op 30 augustus 2002 aan de Raad van State een brief geschreven 
waarin zij voorhoudt dat de vordering (tot vernietiging) zonder voorwerp is, minstens dat 
er geen reden is om de zaak af te handelen met toepassing van voormeld artikel 94. 

Eiseres werd op de terechtzitting van 3 september 2002 gehoord in haar opmerkingen.
2.4.1 De verkorte procedure die leidt tot inwilliging van het verzoek tot vernietiging 

vereist het bestaan van een administratief dossier en een verslag opgemaakt door een lid 
van het auditoraat (voormeld artikel 94).

Volgens de rechtspraak van de Raad van State is een vordering slechts kennelijk ge-
grond wanneer op grond van een eenvoudige lezing van de stukken van het dossier daar-
toe kan worden besloten. (G. DEBERSAQUES, “Het versnellen van de annulatieprocedure voor 
de Raad van State”, T.B.P. 1997, (443) 445, nr. 1.3.1)

Wanneer een vordering tot nietigverklaring wordt behandeld met toepassing van artikel 
94 van het R.B. Regeling Rechtspleging Raad van State, bevat het administratief dossier, 
indien reeds over een schorsingsvordering uitspraak is gedaan, ook de stukken van de 
schorsingsprocedure, met inbegrip van de daar eventueel door de verwerende partij inge-
diende nota met opmerkingen.

Het administratief dossier strekt onder meer tot bescherming van het recht van verdedi-
ging van de verwerende partij. Memories na het verslag van de auditeur waarin met toe-
passing van artikel 94 is besloten tot de kennelijke gegrondheid van het beroep, zijn in het 
procedurereglement niet voorzien en worden uit het debat geweerd (Ibid.). In de praktijk 
zal het schriftelijk verweer van de verwerende partij dus slechts bestaan in de vorm van, 
hetzij een nota met opmerkingen in het kader van de schorsingsprocedure, hetzij een me-
morie van antwoord in de gewone annulatieprocedure. (Ibid.)

2.4.2 Het administratief dossier bevat geen memorie van antwoord van eiseres. In de 
voorliggende zaak is het verslag van het aangewezen lid van het auditoraat opgemaakt 
zonder dat eiseres over de in artikel 6 van het R.B. Regeling Rechtspleging Raad van Sta-
te bepaalde termijn heeft  beschikt,  alhoewel volgens artikel 12 het verslag opgemaakt 
wordt nadat de in de artikelen 5 tot 11 opgesomde voorafgaande maatregelen zijn uitge-
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voerd (R.v.St., BONHEURE, nr. 81.872, 16 juli 1999).
2.5 Aandacht verdient voorts nog het volgende.
- Bij gebrek aan belang heeft eiseres geen cassatieberoep kunnen instellen tegen het ar-

rest in de schorsingsprocedure dat weigert kennis te nemen van de dilatoire exceptie.
- De nota van eiseres die in het administratief dossier berust betwist de bevoegdheid 

van de Raad van State op gronden die niet specifiek zijn voor de schorsingsprocedure.
- Het standpunt van eiseres in de brief van 30 augustus 2002 impliceert niet en het ar-

rest vermeldt evenmin dat eiseres afstand heeft gedaan van de in de schorsingsprocedure 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid.

2.6 Hieruit volgt noodzakelijk de conclusie dat voor de Raad van State ook in de ver-
nietigingsprocedure een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen was, waarop het bestre-
den arrest impliciet maar zeker afwijzend heeft beschikt.

2.7.1 Weliswaar heeft de Raad van State beslist (De SMET, nr. 69.474, 6 november 1997, 
T.B.P. 1998, 148, met een uittreksel uit het gedegen verslag in andere zin van eerste audi-
teur-afdelingshoofd VAN NOTEN) dat de wetgever op procedureel vlak de schorsingsproce-
dure heeft willen scheiden van de vernietigingsprocedure, en dat een verwijzing in het 
verzoekschrift tot schorsing naar de middelen in het verzoekschrift tot vernietiging de vor-
dering tot schorsing onontvankelijk maakt.

Deze beoordeling berust op wettelijke bepalingen  betreffende de vordering tot schor-
sing (artikel 17, §3, eerste lid Wet Raad van State en 10 van het koninklijk besluit van 5 
december 1991) die, ondanks het feit dat die vordering afhankelijk is gesteld van het be-
roep tot nietigverklaring, ertoe strekken dat zij op procedureel vlak gescheiden van de ver-
nietigingsprocedure kan worden behandeld.

2.7.2 Het arrest van 6 november 1997 betekent echter niet dat omgekeerd, bij de behan-
deling van het beroep tot nietigverklaring, de stukken ingediend tijdens de schorsingspro-
cedure niet moeten worden in aanmerking genomen. De redenen omtrent een duidelijk 
verloop van de rechtsstrijd gelden immers niet meer als de vordering tot schorsing afge-
wezen is.

2.7.3 Meer specifiek blijkt ten aanzien van de verkorte procedure ex artikel 94 dat de 
Raad van State in die uitzonderlijke vernietigingsprocedure omwille van het recht van 
verdediging van de verwerende partij kennis neemt van de door die partij tijdens de schor-
singsprocedure  neergelegde  nota’s  (R.v.St.,  MESSENS en  DETIENNE,  nr.  46.979,  22  april 
1994).

2.8 Het arrest dat de verenigde kamers van het Hof op 10 september 1999 hebben ge-
wezen in de zaak A.R. C.99.0120.N (A.C., nr. 453) heeft trouwens impliciet aanvaard dat 
een in de schorsingsprocedure opgeworpen exceptie van onbevoegdheid blijft gelden in 
de (gewone) vernietigingsprocedure, ook al waren er in die laatste procedure door de par-
tijen memories van antwoord en wederantwoord uitgewisseld.

2.9 Het door verweerster sub 1 opgeworpen middel van niet ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep kan bijgevolg niet aangenomen worden.

- Het middel
3.1 Het middel tot cassatie voert aan dat de Raad van State zich slechts bevoegd kon 

verklaren door de bewijskracht te miskennen van de termen van de briefwisseling van 29 
december 2000 en 14 januari 2001 tussen eiseres en verweerster sub 2, die enkel overeen-
kwamen de bestaande overeenkomst te wijzigen: een geschil over de rechten en verplich-
tingen die voortspruiten uit een overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van 
de gewone rechtbanken.

3.2 De Raad van State stelt vast dat het beroep van verweerster sub 1 strekt tot nietig-
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verklaring van een afsplitsbare bestuurshandeling, te weten de toewijzingsbeslissing van 
29 december 2000. Dit impliceert de afwijzing van de stelling dat het beroep een geschil 
betrof over rechten en verplichtingen die in een contract hun oorsprong vinden, en dat be-
hoort tot de bevoegdheid van de gewone rechter.

3.3 Het middel dat de reden betwist waarom de Raad van State afwijzend beschikt op 
de exceptie van onbevoegdheid is ontvankelijk.

3.4.1 De aanvoering dat slechts met miskenning van de bewijskracht van de vermelde 
briefwisseling tot de bevoegdheid van de Raad van State kan worden besloten gaat voor-
bij aan het feit dat het bestreden arrest het oordeel dat het niet gaat om de verlenging van 
de lopende overeenkomst, ook laat steunen op de vaststelling dat eiseres door de beteke-
ning van 18 december 2000 de wil heeft geuit de lopende overeenkomst niet te verlengen 
maar een nieuwe overeenkomst te doen tot stand komen.

In zoverre berust het middel, waarin dit essentieel beoordelingselement werd veron-
achtzaamd, op een verkeerde lezing van het arrest. Het faalt dus bij gebrek aan feitelijke 
grondslag.

3.4.2 In zoverre het middel voorts aanvoert dat de vordering werkelijk en rechtstreeks 
strekte tot nietigverklaring van contractuele rechten en verplichtingen komt het op tegen 
een beslissing die dermate met feitelijke omstandigheden verweven is dat zij onttrokken is 
aan de beoordeling door de cassatierechter. In die mate is het middel niet ontvankelijk.

- Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.02.0552.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2002 gewezen 

door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de volgende fei-

ten:
1. De verweerster sub 1 vorderde voor de Raad van State, afdeling administra-

tie, de schorsing bij hoogdringendheid van de beslissing van onbekende datum 
van het Beheersorgaan van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om bij de on-
derhandelingsprocedure  zonder  voorafgaande  bekendmaking  een  "tijdelijke" 
aannemingsovereenkomst voor dienstverlening voor de dagelijkse schoonmaak 
en het verwijderen van vuil linnen en het afval met de verweerster sub 2 te slui-
ten.

2. Eiseres heeft in die procedure van schorsing bij hoogdringendheid een ex-
ceptie van onbevoegdheid van de Raad van State opgeworpen omdat de aanpas-
sing van de contractuele voorwaarden van een lopend contract geen gunningbe-
slissing uitmaakt die vatbaar is voor een rechtsvordering bij de Raad van State.

3. De Raad van State heeft bij arrest nummer 108.092 van 19 juni 2002 die 
vordering van de verweerster sub 1 afgewezen.
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4. Vervolgens heeft de verweerster sub 1 om de voortzetting van de eveneens 
door haar ingestelde annulatieprocedure verzocht. 

5. Daarna heeft de Eerste Auditeur in zijn verslag het initiatief genomen om de 
procedure voort te zetten overeenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit van 23 
augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie 
van de Raad van State.

6. Het bestreden arrest vernietigt de beslissing van 29 december 2000 van de 
afgevaardigd bestuurder van eiseres, door hem bevestigd bij brief van 14 januari 
2001 en bekrachtigd door het beheersorgaan van voormeld ziekenhuis bij brief 
van 12 februari 2001. Die vernietigde beslissing verlengde voor onbepaalde ter-
mijn, met opzeggingstermijn van een maand, de bestaande overeenkomst met de 
verweerster sub 2 voor de schoonmaak en het verzamelen van vuil linnen en af-
val  van  eiseres  tegen  de  geldende  voorwaarden  en  volgens  het  lastenboek 
UZA/HED/95.47.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Enige middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7, 14 en 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij ko-

ninklijk besluit van 12 januari 1973;
- artikel 94 van het Besluit van de regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de 

rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest besluit:
"Artikel 1.
Vernietigd wordt de beslissing van 29 december 2000 van de afgevaardigd bestuurder 

van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, door hem bevestigd bij brief van 14 januari 
2001 en bekrachtigd door het beheersorgaan van dat ziekenhuis op 12 februari 2001, tot 
'verlenging', voor onbepaalde termijn en met een opzeg van een maand, van de 'bestaande 
overeenkomst' met de bvba Milo Schoonmaak voor de schoonmaak en het verzamelen 
van vuil linnen en afval van het Universitair Ziekenhuis tegen de geldende voorwaarden 
en volgens de bepalingen van het lastenboek UZA/HED/95.47.

Artikel 2.
De kosten van de vordering tot schorsing, bepaald op 175 euro komen ten laste van (ei-

seres).
Het door (verweerster) ten onrechte gekweten zegelrecht van 350 euro dient haar te 

worden terugbetaald".
Op grond van de motieven:
"3.1 (...) dat (verweerster) in een eerste middel de schending aanvoert van artikel 17, §2 

van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige op-
drachten voor  aanneming  van  werken,  leveringen  en  diensten,  doordat,  in  zoverre  de 
dienstverlening van bvba Milo Schoonmaak wordt uitgevoerd op een andere contractuele 
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grondslag dan de aannemingsovereenkomst (B), totstandgekomen door de betekening van 
de toewijzingsbeslissing op 18 december 2000, de toewijzingsbeslissing die ten grondslag 
ligt aan deze aannemingsovereenkomst (C) niet kan worden ingepast in een van de rechts-
gronden die zijn opgenomen in het voormelde artikel zodat geen juridische mogelijkheid 
voorhanden was om een dergelijke beslissing te nemen, meer bepaald op grond van een 
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels;

3.2 (...) dat met de voormelde betekening van 18 december 2000 van de opdracht aan 
de bvba Milo Schoonmaak, (eiseres) op zijn minst (haar) wil heeft geuit om de vorige, 
toen lopende overeenkomst (A) met de bvba Milo Schoonmaak niet te verlengen, maar 
daarentegen een nieuwe overeenkomst (B) te doen totstandkomen; dat daarbij (eiseres) 
onder de toepassing viel van artikel 117 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 be-
treffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
de concessies voor openbare werken, luidens welke bepaling de opdracht gegund is wan-
neer aan de gekozen inschrijver kennis is gegeven van de goedkeuring van zijn offerte; 
dat de bewoordingen van de brief van 29 december 2000 aan de bvba Milo Schoonmaak 
en waarin sprake is van een 'verlenging van de huidige overeenkomst' - bedoeld wordt 
overeenkomst (A) - moeilijk te verenigen zijn met de toepassing van dat artikel; dat im-
mers bezwaarlijk een overeenkomst kan worden verlengd betreffende een overheidsop-
dracht waaromtrent reeds impliciet maar zeker de wil lijkt geuit om deze te beëindigen; 
dat dienvolgens, aangezien (eiseres) in de hoger beschreven rechtsstrijd de door de bvba 
Milo Schoonmaak verstrekte dienstverlening in elk geval als uitvoering ziet van een lo-
pende overeenkomst (C) en deze is opgezegd teneinde ze te doen eindigen op 30 septem-
ber 2002, die overeenkomst (C) als een nieuwe overeenkomst moet worden aangemerkt, 
waarvan  een  beslissing  voorafging  die  een  overheidsopdracht  toewees;  dat  overigens 
evenmin van een eenzijdige verlenging sprake kan zijn, nu de bvba Milo Schoonmaak 
daartoe uitdrukkelijk om haar akkoord werd gevraagd; (...) dat aldus de bestreden beslis-
sing aan de bvba Milo Schoonmaak een nieuwe overheidsopdracht toewijst voor een on-
bepaalde tijd; dat de bij die toewijzing gevolgde procedure, zonder enige bekendmaking 
of beroep op mededinging, niet kan worden ingepast in een van de gevallen, bepaald in 
het voormelde artikel 17, §2, waarin bij onderhandelingsprocedure kan worden gehandeld 
zonder naleving van bekendmakingsregels; dat zulks genoegzaam blijkt uit hetgeen voor-
afgaat; dat overigens ter terechtzitting door (eiseres) ook niet wordt gepoogd het tegendeel 
aan te tonen; dat het middel kennelijk gegrond is".

Grieven
De Raad van State, afdeling administratie doet, op grond van artikel 14, §1 van de ge-

coördineerde wetten op de Raad van State, uitspraak, bij wege van arresten, over de be-
roepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld 
tegen de akten van de onderscheiden administratieve overheden.

Dergelijke akten van onderscheiden administratieve overheden kunnen enkel eenzijdige 
akten zijn die zich opdringen aan een rechtsonderhorige als zijnde de uitdrukking van de 
openbare macht waarmee die onderscheiden administratieve overheden krachtens de wet 
of in uitvoering ervan zijn bekleed, maar niet rechtshandelingen die zich opdringen aan 
een rechtsonderhorige in uitvoering van een met hem gesloten contract.

De Raad van State is niet noodzakelijk bevoegd om de enige reden dat het beroep tot 
nietigverklaring, naar zijn bewoordingen tot vernietiging van een administratieve beslis-
sing strekt,  maar diens bevoegdheid wordt bepaald door  het werkelijk  en rechtstreeks 
voorwerp van het verzoek tot nietigverklaring.

In onderhavig geval was de Raad van State gevat door de exceptie van onbevoegdheid 
opgeworpen door eiseres in haar "nota van verwerende partij" neergelegd ter griffie van 
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de Raad van State op 13 juni 2002 in de procedure gekend onder nr. G/A 122.195/XII-
3564 luidend als volgt: "Vast staat dat de beslissing houdende verlenging van het bestaan-
de contract met Milo reeds eind december 2000 werd genomen door de afgevaardigd be-
stuurder (stuk 2 van het administratief dossier). Dat aldus de verlenging van het 'bestaande 
contract' dient beschouwd te worden als een aanpassing van de contractuele voorwaarden 
van een lopend contract (dat afliep op 31 december 2000). Dat in feite in casu toepassing 
gemaakt werd van het recht van contractpartijen om de contractsvoorwaarden aan te pas-
sen aan de nieuwe omstandigheden (rebus sic stantibus). Zulk een beslissing tot aanpas-
sing van de contractuele voorwaarden, maakt geen nieuwe gunningsbeslissing uit, die vat-
baar zou zijn voor een rechtsvordering bij de Raad van State. De afwikkeling van een tot 
stand gekomen overheidscontract ontsnapt aan het toezicht van de Raad van State. De 
voorliggende vordering dan ook kennelijk onontvankelijk is, gezien de Raad van State 
niet gerechtigd is tussen te komen in de afwikkeling van een contractuele relatie".

De Raad van State blijft, ondanks de toegepaste procedure zoals voorzien in artikel 94 
van de procedure-regeling, door deze schriftelijk opgeworpen exceptie gevat.

Partijen zijn krachtens de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek gerech-
tigd met wederzijdse toestemming hun contractuele relatie te wijzigen, zonder daarom een 
nieuwe overeenkomst te moeten aangaan. Dit is het geval wanneer partijen in onderling 
overleg overeenkomen hun bestaande overeenkomst aan dezelfde voorwaarden tijdelijk te 
verlengen voor onbepaalde duur met een vooropzeg van 1 maand.

Alsdan behoort het geschil lopende over de rechten en verplichtingen die in een en het-
zelfde, weliswaar tijdelijk verlengde contract van leveringen, werken en diensten zelf hun 
oorsprong vinden, als zodanig tot de bevoegdheid van de gewone rechter met toepassing 
van de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet.

Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest, gevat zijnde door een door eiseres in 
haar nota van verwerende partij opgeworpen exceptie van onbevoegdheid (schending van 
artikel 94 van de procedure-regeling ingevoerd door het Besluit van de regent van 23 au-
gustus 1948 tot regeling van de rechtspleging vóór de afdeling administratie van de Raad 
van State en het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging), zich en-
kel bevoegd heeft kunnen verklaren dan mits miskenning van de bewijskracht van de ter-
men van de aangehaalde briefwisseling van 29 december 2000 en 14 januari 2001 waarbij 
eiseres en de bvba Milo Schoonmaak in onderling overleg enkel overeenkwamen hun be-
staande overeenkomst te wijzigen door deze tijdelijk te verlengen voor onbepaalde duur 
mits een vooropzeg van 1 maand aan dezelfde voorwaarden in plaats van een nieuwe 
overeenkomst te sluiten (schending van de artikelen 1319, 1320, 1321 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en het geschil lopende over de rechten en verplichtingen, die uit één 
en dezelfde, weliswaar tijdelijk verlengde overeenkomst voortspruiten, tot de uitsluitende 
bevoegdheid behoren van de gewone rechtbanken (schending van de artikelen 144 en 145 
van de gecoördineerde Grondwet, de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 
de artikelen 7, 14 en 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

V. Beslissing van het Hof
1. Memorie van wederantwoord
Overwegende dat artikel 1, aanhef van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 

tot vaststelling van de formaliteiten en termijnen inzake cassatieberoep tegen de 
arresten van de Raad van State bepaalt dat behoudens de in dit artikel vermelde 
afwijkingen, de vormen en termijnen die gelden voor de cassatieprocedure in 
burgerlijke zaken, van toepassing zijn op de cassatieberoepen die tegen de arres-
ten van de Raad van State worden ingesteld; 

Dat dit artikel onder littera e) bepaalt dat de termijn die is voorgeschreven bij 
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artikel 17 van de wet van 25 februari 1925, thans artikel 1094 van het Gerechte-
lijk Wetboek, wordt gebracht op vijftien dagen;

Overwegende dat de memorie van antwoord aan eiseres werd betekend op 21 
november 2002;

Dat de memorie van wederantwoord ter griffie van het Hof werd neergelegd 
op 20 december 2002, hetzij buiten de voormelde termijn;

Dat het Hof op de memorie van wederantwoord dienvolgens geen acht slaat;
2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat, krachtens de artikelen 33 van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State en 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, het Hof van Cassatie 
uitspraak doet over het cassatieberoep tegen de arresten waarbij de afdeling ad-
ministratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen 
nemen omdat die kennisneming tot de bevoegdheid van de rechterlijke overhe-
den behoort en tegen de arresten waarbij die afdeling afwijzend beschikt op een 
exceptie  van onbevoegdheid op grond dat  de eis tot  de bevoegdheid van die 
overheden behoort;

Dat een beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vorde-
ring kennis te nemen, zonder zich daarbij te moeten uitspreken over een exceptie 
van onbevoegdheid, niet voor cassatieberoep vatbaar is;

Overwegende dat artikel 94, eerste lid van het regentsbesluit van 23 augustus 
1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de 
Raad van State bepaalt  dat,  wanneer na inzage van het  administratief dossier 
blijkt dat de vordering kennelijk gegrond is, het aangewezen lid van het audito-
raat overeenkomstig artikel 12 van dit besluit onmiddellijk verslag uitbrengt aan 
de voorzitter van de kamer waarbij de zaak aanhangig is;

Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat het derde en vierde lid van artikel 
93 van dit besluit toepasselijk zijn;

Dat overeenkomstig die leden van artikel 93 de verzoeker, de tegenpartij en de 
tussenkomende partij door de voorzitter op korte termijn en uiterlijk de tiende 
dag na de neerlegging van het verslag worden opgeroepen om voor hem te ver-
schijnen, het verslag bij de oproeping wordt gevoegd en de voorzitter onverwijld 
uitspraak doet, na de partijen en de auditeur te hebben gehoord;

Dat die speciale procedure geen bepalingen bevat over het neerleggen van een 
memorie;

Dat de procedure van schorsing wegens hoogdringendheid zich bevindt in het 
dossier van de annulatieprocedure;

Dat in de annulatieprocedure overeenkomstig voormeld artikel 94, de voorzit-
ter en de auditeur kennisnemen van het hele administratief dossier, waarvan ook 
de partijen kunnen kennisnemen;

Dat uit het voorgaande volgt dat een exceptie van onbevoegdheid die is opge-
worpen in het  administratief kort geding tot schorsing van de administratieve 
handeling, ook geldt als opgeworpen in de annulatieprocedure overeenkomstig 
voormeld artikel 94;
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiseres in de procedure van schorsing wegens hoogdringendheid een "nota 
van verwerende partij in een procedure tot schorsing van tenuitvoerlegging bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid" heeft neergelegd waarin wordt aangevoerd: 
"exceptie van onbevoegdheid van de Raad van State aangezien enkel de rechter 
van het contract bevoegd is" en dat de burgerlijke rechter bevoegd is;

Dat het bestreden arrest dat is gewezen met toepassing van artikel 94 van het 
regentsbesluit van 23 augustus 1948 aldus uitspraak doet over de door eiseres 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid, mitsdien vatbaar is voor cassatiebe-
roep;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet worden 
verworpen;

3. Middel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres het oorspronkelijke contract 

dat eindigde op 31 december 2000, niet heeft verlengd maar een beslissing heeft 
genomen tot een nieuwe overheidsopdracht, niet op grond van een uitlegging van 
de tekst van de brieven van eiseres van 29 december 2000 en 14 januari 2001, 
maar op grond van de gevolgen ervan wegens de beëindiging van het oorspron-
kelijke contract ingevolge de beslissing van eiseres van 23 oktober 2000 om een 
beperkte offerteaanvraag uit te schrijven;

Dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen de 1319, 1320, 
1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, berust op een onjuiste lezing 
van het arrest;

Overwegende verder dat het middel de onbevoegdheid van de Raad van State 
aanvoert op grond dat:

1. voor de bepaling van zijn bevoegdheid, het werkelijk en rechtstreeks voor-
werp van het verzoek tot nietigverklaring bepalend is;

2. het werkelijk voorwerp van het verzoek tot nietigverklaring de rechten en 
verplichtingen zijn die voortvloeien uit het verlengde contract van leveringen, 
werken en diensten;

Overwegende dat het bestreden arrest in feite oordeelt dat de brieven van 29 
december 2000 en 15 januari 2001 geen verlenging van het oorspronkelijk con-
tract uitmaken op grond dat dit oorspronkelijk contract reeds beëindigd werd in-
gevolge de beslissing van eiseres van 23 oktober 2000 om een beperkte offerte-
aanvraag uit te schrijven;

Dat het middel in zoverre eveneens berust op een onjuiste lezing van het ar-
rest;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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13 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 350

1° KAMER - 13 juni 2003

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - VERZOEK TOT 
SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN HANDELING VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
WERKELIJK EN RECHTSTREEKS ONDERWERP VAN HET VERZOEK.

2º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - HANDELING 
VAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - NIET ERKENNEN VAN EEN SUBJECTIEF RECHT - GEBONDEN 
BEVOEGDHEID - TOEVAL EN OVERMACHT.

1º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens arti-
kel 14 Wet Raad van State, op het beroep tegen een handeling van de administratieve  
overheden die handeling nietig te verklaren wegens overtreding van hetzij substantiële,  
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 
macht, en om krachtens artikel 17 van diezelfde wet, schorsing van de tenuitvoerlegging 
te bevelen van een akte of reglement vatbaar voor vernietiging, wordt door het werkelijk  
en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring bepaald1.

2º Behoudens als een wet het uitdrukkelijk anders voorschrijft, is de Raad van state niet be-
voegd wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de beslissing van de admi-
nistratieve overheid een subjectief recht niet te erkennen, terwijl de wettelijke voorwaar-
den hiertoe vervuld zijn en de administratieve overheid geen discretionaire macht kan uit-
oefenen; de loutere omstandigheid dat de regulering op grond waarvan de overheid zijn  
beslissing moet nemen ook verwijst naar de begrippen toeval en overmacht, heeft niet tot  
gevolg dat de bevoegdheid van de administratieve overheid niet gebonden is2.

(C. e.a. T. VLAAMS GEWEST)

Conclusie van Heer advocaat-generaal Bresseleers:
1. Bij besluit van 12 maart 2002 heeft de Vlaamse minister van leefmilieu en landbouw 

de vraag tot herziening van de beslissing van de Mestbank van 21 november 2000, tot 
vaststelling van de nutriëntenhalte voor de veeteeltinrichting van de eisers te Peer, onge-
grond verklaard.

Het bestreden arrest, door de Raad van State gewezen op 26 september 2002, verwerpt 
de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van voormeld besluit, na te hebben 
vastgesteld dat de Raad van State overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet niet be-
voegd is om kennis te nemen van de vordering waarvan het werkelijke voorwerp prima 
facie een betwisting over subjectieve rechten is.

2. Het arrest van de afdeling administratie verklaart deze aldus onbevoegd op grond dat 
de eis tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort.

Overeenkomstig de artikelen 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, en 33 van de Wet 
Raad van State staat tegen het arrest van 26 september 2002 cassatieberoep open. 

De omstandigheid dat de Raad van State zijn bevoegdheid om voormelde reden afwijst 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 
2 Ibid.
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in het kader van een schorsingsprocedure (artikel 17, §1 Wet Raad van State) blijft zonder 
invloed op de cassatiebevoegdheid van uw Hof ten aanzien van de arresten van de afde-
ling administratie van de Raad van State. Schorsing van de tenuitvoerlegging van vernie-
tigbare akten of reglementen van de administratieve overheid is trouwens aan te merken 
als een voorlopige vernietiging erga omnes van die akten of reglementen. (Conclusie van 
eerste  advocaat-generaal  D’HOORE bij  Cass.,  ver.  kamers,  15  oktober  1993,  A.R. 
C.93.0045.N, nr. 411; zie ook cass. 26 januari 1995, A.R. C.93.0128.N, nr. 46)

3. Wanneer het Hof kennis neemt van een cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State is de omvang van zijn bevoegdheid aanzienlijk kleiner dan wanneer het uit-
spraak doet over cassatieberoepen in andere materies. In wezen strekt uw toezicht er na-
melijk toe te weten of het geschil, dat bij de Raad van State aanhangig werd gemaakt, tot 
de bevoegdheid van de Raad van State dan wel van de rechtscolleges van de rechterlijke 
orde behoort. Het Hof ziet daarbij toe op de redenen waarom de Raad van State beslist 
van de vordering geen kennis te kunnen nemen. (zie cass., ver. kamers, 5 februari 1993, 
A.R. 8209, nr. 78, en de conclusie eerste advocaat-generaal D’HOORE).

4. Luidens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Enkel de gewone rechtbanken zijn be-
voegd indien de vordering er werkelijk en rechtstreeks toe strekt het bestaan van een sub-
jectief recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een dergelijk recht te doen naleven.

In zijn conclusie bij het arrest van 10 april 1987 (A.C. 1986-87, 1043 e.v.) onderzoekt 
advocaat-generaal Velu exhaustief de bevoegdheid van de Raad van State tegenover de 
bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Hij besluit: “Opdat de burger 
zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht kan beroepen, 
moet de bevoegdheid van de administratieve overheid volledig honderd ten honderd ge-
bonden zijn, d.w.z. dat alle voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid on-
derworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd zodat de overheid over geen 
enkele beoordelingsvrijheid beschikt.”

Wanneer echter aan de overheid enige discretionaire beoordelingsvrijheid toekomt kan 
de burger zich niet beroepen op een subjectief recht. De Raad van State is bevoegd om de 
nietigverklaring (c.q. de schorsing van de tenuitvoerlegging) uit te spreken wanneer tegen 
de akte van de administratieve overheid een objectief beroep kan worden ingesteld.

5. In dit kader, waarvan de geldigheid in de rechtsleer ter discussie wordt gesteld (D. 
D’HOOGHE, F. VANDENDRIESSCHE en I.VOS, “Bedenkingen bij recente evoluties betreffende de 
bevoegdheid van de Raad van State” in  Liber Amicorum LUCIEN SIMONT,  Bruylant 2002, 
(976) nr. 5) is het bestreden arrest gewezen.

Het stelt vast dat de betwisting erom gaat dat voor de berekening van de nutriëntenhal-
te, de eisers wegens toeval of overmacht aanspraak wensen te maken op een andere refe-
rentieperiode.  Na onderzoek van de toepasselijke  regelgeving beslist  het  arrest  dat  de 
overheid ter zake niet over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt.

6. Dit oordeel vechten de eisers aan met een uit twee onderdelen bestaand middel.
6.1 In zoverre de beide onderdelen voorhouden dat schending van “de algemene rechts-

begrippen toeval en overmacht” tot cassatie moet leiden, zijn ze niet ontvankelijk. Toeval 
en overmacht zijn rechtsbegrippen, maar kunnen niet worden beschouwd als wettelijke 
bepalingen in de zin van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek.

6.2 De onderdelen ontberen voorts de vereiste duidelijkheid. De eisers voeren essenti-
eel aan dat “de rechter wel een bepaalde discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft 
over de feiten die overmacht en toeval uitmaken”, terwijl in de context van het middel de 
beoordelingsbevoegdheid van “de” rechter, of van welke rechter ook, irrelevant is.

De onderdelen zouden slechts kunnen worden onderzocht op grond van de vermeende 
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bedoeling van de eisers. Zonder bijkomende gegevens hebben ze geen nauwkeurige bete-
kenis.

6.3 In zoverre het tweede onderdeel nog als zelfstandige grief aanvoert dat de door de 
eisers voor de Raad van State bestreden beslissing een oordeel betreft dat constitutief van 
rechten is, treft het evenmin doel.

6.3.1 Objectief beroep strekt tot inachtneming van een objectief recht en heeft tot doel 
de burger te beschermen wanneer hij ten aanzien van de overheid geen subjectieve rech-
ten kan doen gelden omdat de overheid een discretionaire bevoegdheid heeft.

De overheid oefent een discretionaire macht uit wanneer zij voor de beslissing die zij 
ter zake van bepaalde feitelijke omstandigheden moet nemen, over een beoordelingsruim-
te beschikt: zij kan uit meerdere juridisch gefundeerde oplossingen die kiezen welke haar 
het meest geschikt lijkt te zijn; die rechtsregel laat haar vrij te oordelen over de opportuni-
teitsvereisten van het algemeen belang.

Met dit citaat uit de reeds vermelde conclusie van advocaat-generaal Velu in steun hou-
den de eisers voor dat, aangezien de begrippen toeval of overmacht afhangen van variabe-
le feitelijke omstandigheden die soeverein in feite beoordeeld worden, de overheid over 
een (gedeeltelijk) discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt.

6.3.2 Die gevolgtrekking is onjuist. Zoals het arrest vermeldt zijn toeval en overmacht 
juridische begrippen met een welbepaalde juridische betekenis. Het staat de administratie-
ve overheid niet vrij identieke feitelijke omstandigheden nu eens wel en een andere keer 
niet als overmacht aan te merken, ook niet om opportuniteitsredenen van algemeen be-
lang. 

Zij is daarbij niet minder gebonden dan bij het vaststellen van de omstandigheid dat aan 
een bestaande veeteeltinrichting na 1 januari 1996 door de bevoegde overheid een milieu-
vergunning is verleend (artikel 33bis, §3, 2° van het Meststoffendecreet), of dat een pro-
ducent zich tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2000 voor de eerste maal als landbouwer in 
hoofdberoep heeft gevestigd (artikel 33bis, §3, 4° van het Meststoffendecreet).

6.3.3 Indien de overheid tot het besluit zou zijn gekomen dat de exploitatie van de in-
richting van de eisers gedurende een periode geheel of gedeeltelijk onmogelijk is geweest 
ingevolge toeval of overmacht, had zij op hun vraag tot herberekening van de nutriënten-
halte volgens de reglementair bepaalde, andere referentieperiode moeten overgaan.

Dat zij desgevallend kan beslissen dat de ingeroepen feitelijke omstandigheden geen 
toeval  of  overmacht  uitmaken betekent  niet  dat  haar  bevoegdheid ten aanzien van de 
vraag tot herberekening van de nutriëntenhalte niet gebonden is.

Van een keuze- of beoordelingsvrijheid ten aanzien van de gevolgen wat de nutriënten-
halte betreft kon sprake zijn geweest indien het Meststoffendecreet de hypothese dat toe-
val of overmacht de exploitatie van een inrichting onmogelijk had gemaakt, niet uitdruk-
kelijk had geregeld. Met een vrije of ongebonden appreciatie van de begrippen toeval of 
overmacht zou dit echter ook niets te maken hebben.

6.3.4 Door vast te stellen dat de schorsingsvordering van de eisers werkelijk en recht-
streeks ertoe strekte de eerbiediging van een subjectief  recht te  doen naleven,  verant-
woordt de Raad van State naar recht zijn beslissing van die vordering geen kennis te kun-
nen nemen.

7. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.02.0557.N)

I. Bestreden uitspraak
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 september 2002 gewezen 
door de Raad van State, afdeling administratie. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
Verweerder doet afstand van zijn eerste memorie van antwoord.
III. Middelen
Eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 144, 145, 147 van de Grondwet;
- artikelen 1147, 1148, 1303 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 71 van het Strafwetboek; 
- artikelen 14, §1, 17, §1 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördi-

neerde wetten op de Raad van State;
- artikel 33bis, §3, 3° en §6 van het Vlaams decreet van 23 januari 1991 inzake de be-

scherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (meststoffende-
creet) ingevoegd bij het decreet van 11 mei 1999, en gewijzigd bij de decreten van 3 
maart en 8 december 2000, en 9 maart 2002 (vóór de wijzigingen bij de decreten van 29 
december 2001 en 19 juli 2002);

- artikel 5, §1, 4° van het Besluit van 3 maart 2000 van de Vlaamse Regering ter uitvoe-
ring van de artikelen 11, §1, 13° en §7, 33 en 33bis van het decreet van 23 januari 1991 
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

- het algemeen rechtsbegrip overmacht en toeval.
Aangevochten beslissingen
Het arrest nr. 110.706 van 26 september 2002 van de Voorzitter van de VII° kamer van 

de Raad van State, afdeling administratie, waarbij de vordering tot schorsing van de ten-
uitvoerlegging van het besluit van 12 maart van de Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Landbouw, waarbij de vraag tot herziening van de beslissing van de Mestbank van 21 no-
vember 2000 tot vaststelling van de nutriëntenhalte op de inrichting nr. 106314121, Mid-
dendijk 1, te 3990 Peer, ongegrond werd verklaard, wordt verworpen, op volgende gron-
den:

dat de voorliggende betwisting erom gaat dat de eisers aanspraak wensen te maken op 
een andere berekeningsmethode van de nutriëntenhalte dan deze gehanteerd in de bestre-
den beslissing, omdat zij in de referentiejaren 1995, 1996 en 1997 wegens overmacht of 
toeval minder dieren dan het volgens de verleende vergunningen aantal toegelaten dieren 
hebben kunnen houden;

... dat de (toepasselijke) reglementering tot doel heeft via het opleggen van superheffin-
gen bij overschrijding van de toegekende nutriëntenhalte een standstill te bewerkstellin-
gen op niveau van landbouw- en veeteeltinrichtingen door te beletten dat een exploitant 
de gemiddelde veebezetting zou optimaliseren tot het vergunde maximum aantal dieren 
(Memorie van Toelichting bij ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 23 ja-
nuari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mest-
stoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985, betreffende de milieuvergun-
ning, Gedr. St., Vl. R., 1998-1999, nr. 1317, 1, 7 en 8); dat aldus door de bepaling van de 
nutriëntenhalte rechtstreeks het subjectief recht dat een exploitant put uit de hem verleen-
de exploitatie- en milieuvergunningen overeenkomstig de vastgestelde regels wordt afge-
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bakend, desgevallend wordt beperkt en dat bij overschrijden van de toegekende nutriën-
tenhalte de exploitant aan een superheffing wordt onderworpen; dat daar tegenover staat 
dat de exploitant wiens inrichtingen aan de daartoe vastgestelde voorwaarden voldoen 
recht heeft op een bepaalde nutriëntenhalte die kan verschillen naargelang de basisbereke-
ningsmethode toepasselijk is of naargelang hij aanspraak wenst te maken op een andere 
berekeningsmethode (zie supra); dat prima facie de bepaling van de nutriëntenhalte, vol-
gens welke berekeningsmethode dan ook, wettelijk vastligt en geen ruimte laat voor enige 
vrije beoordeling; dat prima facie het antwoord op de vraag of de exploitant wel in één 
van de gevallen verkeert die hem het recht geeft om aanspraak te kunnen maken op een 
andere berekeningsmethode een kwestie is van interpretatie van de toepasselijke regeling 
met inbegrip van de controle van de over te leggen stukken en niet van appreciatie; dat 
met andere woorden de overheid op het eerste gezicht desbetreffend binnen de wettelijke 
grenzen niet meerdere beslissingen kan nemen, die alle wettig zijn; dat indien de exploi-
tant aantoont dat hij in één van de gevallen voor het verlenen van een andere berekenings-
methode verkeert en dat hij voldoet aan de voorwaarden die desbetreffend worden ge-
steld, de overheid prima facie verplicht is de nutriëntenhalte berekend overeenkomstig de 
andere berekeningsmethode aan de exploitant toe te kennen en dat alsdan de exploitant 
beschikt over een subjectief recht tot toekenning van een nutriëntenhalte berekend over-
eenkomstig de andere toepasselijke berekeningsmethode;

dat, in tegenstelling tot wat de raadsvrouw van de verzoekers ter terechtzitting voor-
houdt, toeval en overmacht wel degelijk juridische begrippen zijn waaraan een welbepaal-
de, precieze betekenis wordt toegekend en waarbij slechts één interpretatie de juiste kan 
zijn; dat, met andere woorden, in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij ter te-
rechtzitting stelt, de overheid ter zake niet over een discretionaire beoordelingsbevoegd-
heid beschikt; dat aldus, gelet op hetgeen voorafgaat, prima facie moet worden besloten 
dat het werkelijke voorwerp van de vordering een betwisting over subjectieve rechten be-
treft; dat de Raad van State overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet niet bevoegd is 
om kennis te nemen van voorliggende vordering. 

Grieven
1. Eerste onderdeel
De eisers hielden staande ter staving van hun vordering tot schorsing van de uitvoering 

van het besluit van 12 maart 2002 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw 
waarbij de vraag tot herziening van de beslissing van de Mestbank van 21 november 2000 
ongegrond werd verklaard, dat zij gerechtigd waren op een afwijkende berekeningsmetho-
de van de nutriëntenhalte daar de exploitatie van hun inrichting gedurende de periode van 
1995, 1996 en 1997 geheel of gedeeltelijk onmogelijk was geweest ingevolge overmacht 
of toeval (schending van de artikelen 33bis, §3, 3°, en §6 van het decreet van 23 januari 
1991, 5, §1, 4° van het Vlaams Besluit van 3 maart 2000, en van het algemeen rechtsbe-
grip overmacht en toeval).  Het begrip toeval of overmacht is een relatief begrip, daar 
enerzijds zijn kenmerken, namelijk onmogelijkheid van uitvoering der werken, van on-
voorzienbaarheid en onvermijdbaarheid, op redelijke wijze beoordeeld worden, hetgeen 
leidt tot verschillen in de appreciatie, en anderzijds de gehele of gedeeltelijke onmogelijk-
heid van de exploitatie van de inrichting van eisers beoordeeld wordt in samenhang met 
de omstandigheden en levensvoorwaarden, zoals in casu de werkonbekwaamheid van J. 
C. ingevolge het hem overkomen verkeersongeval, de toedracht van zijn vervanging, de 
onderbreking der werken, de gevolgen van de varkenspest in Nederland, de ligging van 
het  bedrijf  tegen schutkringen.  Al  deze omstandigheden worden soeverein beoordeeld 
door de rechter over de grond, waarop de juridische controle marginaal is. Het begrip toe-
val of overmacht heeft derhalve in zijn toepassing geen welbepaalde en precieze beteke-
nis, waarvan slechts één de juiste kan zijn, maar hangt af van een redelijke appreciatie en 
van de soevereine beoordeling van talrijke feitelijke omstandigheden (schending van de 
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artikelen 147, tweede lid, van de Grondwet, 1147, 1148, 1303 van het Burgerlijk Wet-
boek, 71 van het Strafwetboek, 33bis, §3, 3° van het decreet van 23 januari 1991, 5, §1, 4° 
van het Vlaams Besluit van 3 maart 2000, en van het algemeen rechtsbegrip overmacht en 
toeval). De rechter heeft derhalve wel een bepaalde discretionaire beoordelingsbevoegd-
heid over de feiten die overmacht en toeval uitmaken, zodat het bestreden arrest ten on-
rechte uit de zogezegde volledige gebonden bevoegdheid van de beoordeling van de rech-
ter, afgeleid heeft dat het werkelijk voorwerp van de vordering een betwisting over bur-
gerlijke rechten zou zijn zodat de Raad van State onbevoegd was om van de vordering te 
kennen (schending van de artikelen 144, 145 van de Grondwet, 14, §1, 17, §1 van de ge-
coördineerde wetten op de Raad van State, 33bis, §3, 3°, van het decreet van 23 januari 
1991, 5, §1, 4° van het Vlaams Besluit van 3 maart 2000, en van het algemeen rechtsbe-
grip overmacht en toeval).

2. Tweede onderdeel
De berekeningsmethode van het nutriëntenhalte ligt weliswaar wettelijk vast, maar de 

beoordeling van toeval of overmacht, waarvan de toepassing van de bij de wet bepaalde 
berekeningsmethode afhangt, laat wel ruimte voor enige vrije beoordeling van de rechter 
(schending van de artikelen 33bis, §3, 3° van het decreet van 23 januari 1991, 5, §1, 4° 
van het Vlaams Besluit van 3 maart 2000, en van het algemeen rechtsbegrip overmacht en 
toeval). De begrippen overmacht of toeval hangen af van een redelijke beoordeling en van 
variabele feitelijke  omstandigheden die door de rechters soeverein in  feite  beoordeeld 
worden (schending van de artikelen 1147, 1148, 1303 van het Burgerlijk Wetboek, 33bis, 
§3, 3° van het decreet van 23 januari 1991, en van het algemeen rechtsbegrip van over-
macht en toeval). De rechter die over de vraag van de eisers tot toekenning van de nutri-
ëntenhalte-berekening moet oordelen past de begrippen van overmacht en toeval redelijk 
toe en beschikt, voor zover hij oordeelt over de toepassing van overmacht of toeval, over 
een gedeeltelijke discretionaire beoordeling over de feiten die ten gronde liggen aan deze 
begrippen, zodat zijn beoordeling niet volledig gebonden is (schending van de artikelen 
1147, 1148, 1303 van het Burgerlijk Wetboek, 33bis, §3, 3° van het decreet van 23 januari 
1991 en van het algemeen rechtsbegrip overmacht en toeval). De door de eisers bestreden 
beslissing betreft derhalve geen loutere erkenning van een burgerlijk recht, maar is inte-
gendeel een oordeel dat constitutief van rechten is, zodat het bestreden arrest ten onrechte 
besloten heeft tot de onbevoegdheid van de Raad van State (schending van de artikelen 
144, 145 van de Grondwet, 14, §1, 17, §1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, 33bis, §3, 3° van het decreet van 23 januari 1991).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het als miskend aangewezen "algemeen rechtsbegrip toeval 

of overmacht" geen algemeen rechtsbeginsel is waarvan de schending voor het 
Hof kan worden aangevoerd;

Overwegende voor het overige dat het onderdeel aanvoert dat de "rechter" bij 
de beoordeling van de vraag van de eisers in verband met de berekening van de 
nutriëntenhalte niet volledig gebonden is en dat derhalve de Raad van State be-
voegd zou zijn;

Dat niet nader gepreciseerd wordt van welke rechter sprake zou kunnen zijn;
Dat de redactie van het  onderdeel  de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid 

mist om, zonder gevaar voor vergissing of onvolledigheid, met zekerheid de be-
weerde  wetsschendingen  duidelijk  van  elkaar  te  onderscheiden  en  de  juiste 
draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te bepalen;
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Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van Sta-

te dit rechtscollege bevoegdheid geeft om uitspraak te doen over de beroepen tot 
nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, in-
gesteld tegen de akten en reglementen van de administratieve overheden;

Dat, krachtens artikel 17 van diezelfde wet, de Raad van State als enige de 
schorsing van de tenuitvoerlegging kan bevelen van een akte of reglement vat-
baar voor vernietiging;

Overwegende dat de bevoegdheid van de Raad van State bepaald wordt door 
het werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring; dat 
de Raad van State behoudens als een wet het uitdrukkelijk anders voorschrijft, 
niet bevoegd is wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de beslis-
sing van een administratieve overheid een subjectief recht niet te erkennen, ter-
wijl de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn en de administratieve over-
heid geen discretionaire macht kan uitoefenen;

Dat de loutere omstandigheid dat de regulering op grond waarvan de overheid 
zijn beslissing moet nemen ook verwijst naar de begrippen toeval en overmacht 
voor wie aan de regulering onderworpen is, niet tot gevolg heeft dat de bevoegd-
heid van de administratieve overheid niet gebonden is;

Overwegende dat  het  arrest  vaststelt  dat  de  voorliggende betwisting "erom 
gaat dat de verzoekers aanspraak wensen te maken op een andere berekenings-
methode van de nutriëntenhalte dan deze gehanteerd in de bestreden beslissing, 
omdat zij in de referentiejaren 1995, 1996 en 1997 wegens overmacht of toeval 
minder dieren dan het volgens de verleende vergunningen aantal toegelaten die-
ren hebben kunnen houden";

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de bepaling van de nutriëntenhalte, 
volgens welke berekeningsmethode dan ook, wettelijk vastligt en geen ruimte 
laat voor enige beoordeling en dat toeval en overmacht juridische begrippen zijn 
waaraan een welbepaalde, precieze betekenis wordt toegekend en waarbij slechts 
één interpretatie de juiste kan zijn;

Dat het  arrest  aldus  zijn  beslissing over  de bevoegdheid naar  recht  verant-
woordt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt  verweerder in de kosten van de eerste memorie van antwoord; 

veroordeelt de eisers in de overige kosten.

13 juni 2003 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Verougstraete –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.
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Nr. 351

1° KAMER - 13 juni 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VREDERECHTER - HOGER BEROEP - 
VERWEERDER - LID VAN DE RECHTBANK - GEVOLG.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VREDERECHTER - OPVOLGING - 
VERWEERDER - KANDIDAAT - GEVOLG.

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VREDERECHTER - GEVORDERDE 
PROCEDURE - GEVOLG.

1º De loutere hypothese dat tegen een beslissing van de vrederechter die krachtens de wet  
kennis moet nemen van een zaak een hoger beroep zou kunnen worden ingesteld, dat  
zou moeten beoordeeld worden door de rechtbank waarvan de verweerder lid is, is geen 
voldoende reden om te verantwoorden dat  die zaak aan die vrederechter  onttrokken 
wordt1. (Art. 648, 2° Ger.W.)

2º De omstandigheid dat de verweerder kandidaat zou zijn om de vrederechter op te vol-
gen, die krachtens de wet kennis moet nemen van de zaak, is geen voldoende reden om 
te  verantwoorden  dat  die  zaak  aan  die  vrederechter  onttrokken  wordt.  (Art.  648,  2° 
Ger.W.)

3º De omstandigheid dat de procedure reeds ver gevorderd is en dat er reeds meerdere 
beschikkingen gewezen zijn door de vrederechter, die krachtens de wet kennis moet ne-
men van de zaak, zonder dat de onttrekking ervan werd gevraagd, sluit uit dat die zaak 
aan die vrederechter onttrokken wordt. (Art. 648, 2° Ger.W.)

(M. in de zaak E. T. M.)

ARREST

(A.R. C.03.0201.N)

I. Verzoek en rechtspleging voor het Hof
Verzoekster heeft een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rech-

ter, ter griffie van het Hof neergelegd.
Het Hof heeft het verzoek niet kennelijk onontvankelijk verklaard bij arrest 

van 9 mei 2003.
De Vrederechter van het kanton T. heeft de in de wet vermelde verklaring af-

gelegd.
P.E. heeft een conclusie neergelegd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof

1 Zie Cass., 15 juni 2001, A.R. C.01.0207.N, nr. 367.
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Overwegende dat het verzoek tot onttrekking gebaseerd is op de omstandig-
heid dat verzoekster eiseres is in een zaak aanhangig gemaakt voor de Vrede-
rechter te T. terwijl verweerder Ondervoorzitter is van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te T., rechtbank die zal moeten oordelen over een eventueel hoger beroep 
ingesteld tegen een vonnis van die vrederechter;

Overwegende dat de loutere hypothese dat een rechtsmiddel zou kunnen wor-
den aangewend tegen een beslissing van die Vrederechter geen voldoende reden 
is om te verantwoorden dat de zaak wordt onttrokken aan de vrederechter die 
krachtens de wet van de zaak kennis moet nemen;

Dat evenmin de omstandigheid dat P.E. kandidaat zou zijn om de vrederechter 
op te volgen enige relevantie kan hebben;

Dat de omstandigheid dat de procedure reeds ver gevorderd is en dat er reeds 
meerdere beschikkingen gewezen zijn door de vrederechter zonder dat de ont-
trekking werd gevraagd ook uitsluit dat de zaak aan die vrederechter wordt ont-
trokken;

Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Dier-
ckx, Antwerpen.

Nr. 352

3° KAMER - 16 juni 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - AANGIFTE - VAN DE STAAT GEVORDERDE 
VERGELDINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN - VAN EEN GEMEENTE GEVORDERDE VERGELDINGEN OF 
SCHADEVERGOEDINGEN.

De van de Staat of een gemeente gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen worden 
in de regel  berekend op grond van de aangiften van de laatste drie jaren1.  (Art.  331 
W.I.B. 1992)

(STAD NAMEN T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0002.F)

I. Bestreden beslissing

1 Cass., 22 maart 1991, A.R. 6597, nr. 390; zie Cass., 13 april 1972, A.C. 1972, 761; 13 juni 1980, 
ibid. 1979-80, nr. 644.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.

II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 29 april 2003 naar de 

derde kamer verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verwerpt het middel waarin eiseres in haar appèlconclusie in hoofdzaak aan-

voerde dat de schade die verweerder geleden heeft ten gevolge van de beschadiging van 
zijn landbouwgronden en de exploitatieverliezen op de jachtgronden, moesten worden ge-
raamd overeenkomstig artikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 
op grond dat, "hoewel artikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt 
dat de aangiften inzake inkomstenbelastingen tegen de steller in te roepen zijn voor de 
vaststelling van de vergeldingen die hij vordert van de Staat ... of van de federaties van 
gemeenten, die omstandigheid geen afbreuk kan doen aan het beginsel volgens hetwelk de 
schadelijder recht heeft op algehele vergoeding van zijn schade" en "dat geen enkel ele-
ment in de zaak reden geeft om sterk af te wijken van de door de deskundige voorgestelde 
ramingen, ondanks het feit dat het aanslagbiljet [van verweerder] voor het jaar 1992 ver-
liezen aangeeft" en, derhalve, veroordeelt het eiseres om aan verweerder de bedragen van 
1.449.918 BEF en 2.008.680 BEF te betalen ter vergoeding van de schade aan de land-
bouwgronden en van de schade ten gevolge van de exploitatieverliezen op de jachtgron-
den.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de aangif-

ten inzake personenbelasting tegen de belastingplichtige in te roepen zijn voor de vaststel-
ling van de schadevergoedingen die hij vordert van de Staat, de Gemeenschappen, de Ge-
westen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten en 
andere Belgische openbare inrichtingen of instellingen, wanneer het bedrag van die scha-
devergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van het bedrag van zijn inkomsten 
en dat de administratie der belastingen gehouden is aan de rechter aanslagbiljetten te ver-
strekken over de laatste drie jaren die de schade waarvoor herstel wordt gevraagd vooraf-
gaan.

Uit die bepaling volgt dat de daarin bedoelde schadevergoeding moet worden berekend 
op grond van de aangiften van de laatste drie jaar die aan de schade voorafgaan. Door te 
beslissen dat de aangiften betreffende de laatste drie jaar niet in aanmerking dienen te 
worden genomen voor de vaststelling van de vergoeding van de door verweerder geleden 
schade aan de landbouwgronden en van de door hem geleden schade ten gevolge van de 
exploitatieverliezen op de jachtgronden, schendt het arrest bijgevolg artikel 331 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
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2. Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene die door 

zijn fout aan een ander schade heeft veroorzaakt verplicht die volledig te vergoeden zoda-
nig dat de schadelijder hersteld wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de door hem aangevoerde fout niet was begaan.

Uit de toepassing van artikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
volgt niet noodzakelijk dat de op die grondslag berekende schadevergoeding de door de 
benadeelde geleden schade niet volledig vergoedt. Daar het arrest niet aangeeft waarom 
volledige vergoeding van de schade van verweerder niet mogelijk is op grond van artikel 
331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, verkeert het Hof in de onmoge-
lijkheid het hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen.

Daaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van arti-
kel 149 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, van de artikelen 331 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en niet 
naar recht verantwoord is (schending van de in het middel vermelde bepalingen, artikel 
149 van de Grondwet uitgezonderd).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Over de door verweerder tegen het onderdeel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid: schending van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat de door het middel bekritiseerde veroordelende beslissing 

gegrond is op een tegenstelling tussen "artikel 331 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992" en het "beginsel volgens hetwelk de schadelijder recht 
heeft op algehele vergoeding van zijn schade"; dat zij niet gegrond is op een con-
flict tussen dat beginsel en een bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964);

Overwegende dat, indien het middel gegrond zou zijn, de schending van voor-
meld artikel 331 derhalve een voldoende grond zou opleveren tot vernietiging 
van de bestreden beschikkende gedeelten;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
De gegrondheid van het onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 331, eerste lid van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen  1992,  de  aangiften  inzake  personenbelasting,  vennoot-
schapsbelasting of belasting van niet-inwoners tegen de belastingplichtigen in te 
roepen zijn voor de vaststelling van de vergeldingen of schadevergoedingen die 
zij voor om het even welke rechtsmacht vorderen van de gemeenten, wanneer het 
bedrag  van  die  vergeldingen  of  schadevergoedingen  rechtstreeks  of  onrecht-
streeks afhangt van het  bedrag van hun winst of inkomsten;  dat,  volgens het 
tweede lid van die bepaling, de administratie der belastingen gehouden is aan de 
met de betwisting belaste rechtsmacht aanslagbiljetten of een attest van niet-be-
lastbaarheid te verstrekken over de laatste drie jaren die de schade waarvoor her-
stel wordt gevraagd voorafgaan;

Overwegende dat uit die bepaling volgt dat de daarin bedoelde vergeldingen 
en schadevergoedingen in de regel moeten worden berekend op grond van de 
aangiften van de belastbare drie jaren die aan het ontstaan van de schade vooraf-
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gaan; 
Overwegende dat het arrest die wijze van raming van de bedragen die ver-

weerder van eiseres vorderde ter vergoeding van de schade aan de landbouw-
gronden en van de schade ten gevolge van de exploitatieverliezen op de jacht-
gronden die hij door toedoen van eiseres heeft geleden, verwerpt op grond dat ar-
tikel 331 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 "geen afbreuk kan 
doen aan het beginsel volgens hetwelk de schadelijder recht heeft op algehele 
vergoeding van zijn schade" en dat "geen enkel element in de zaak reden geeft 
om sterk af te wijken van de door de deskundige voorgestelde ramingen, on-
danks het feit dat het aanslagbiljet [van verweerder] voor het jaar 1992 verliezen 
aangeeft";

Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan ver-

weerder 1.449.918 BEF en 2.008.680 BEF, plus de interest, te betalen en uit-
spraak doet over de kosten van beide partijen;

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.

16 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 353

3° KAMER - 16 juni 2003

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - VERORDENING 
(E.E.G.) NR. 2211/78 - E.G. - MAROKKO - ARTIKEL 41 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - 
WERKLOOSHEID - BEDRAG VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - ANCIËNNITEITSTOESLAG - 
BEROEPSVERLEDEN - NON-DISCRIMINATIE.

2º WERKLOOSHEID — BEDRAG - ANCIËNNITEITSTOESLAG - BEROEPSVERLEDEN - 
VERORDENING (E.E.G.) NR. 2211/78 - E.G. - MAROKKO - ARTIKEL 41 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - NON-DISCRIMINATIE.

1º en 2° Artikel 41, §1 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economi-



1404 HOF VAN CASSATIE 16.6.03 - Nr. 353 

sche Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is onderte-
kend  en  namens  de  Gemeenschap  is  goedgekeurd  bij  de  (E.E.G.)  verordening  nr.  
2211/78 van de Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat het belet  
dat de ontvangende Lid-Staat weigert aan een op zijn grondgebied verblijvende werkne-
mer van Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe te kennen bovenop het  
basisbedrag van de werkloosheidsuitkering, op de enkele grond dat geen enkele interna-
tionale overeenkomst bepaalt dat de door de betrokkene in een andere Lid-Staat verrich-
te tijdvakken van arbeid in aanmerking worden genomen, terwijl een dergelijke voorwaar-
de niet wordt opgelegd aan de werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende Lid-
Staat1.  (Art. 1 Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 van 26 sept. 1978; Art. 41, §1 Samen-
werkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Konink-
rijk Marokko van 27 april 1976)

(R.V.A. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0029.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 1999 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. Voorafgaande rechtspleging
Bij onderzoek van het middel heeft het Hof in zijn arrest van 6 november 2000 

geoordeeld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een preju-
diciële vraag te moeten stellen waarop de beschikking C-23/02 van 12 februari 
2003 antwoordt2.

IV. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37, §§1 en 2, 38, §1, 43, §1, inzonderheid het derde lid, 114, §4, 126, in-

zonderheid 5° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering, genoemd artikel 114, §4, zoals het van kracht was op 12 oktober 
1993 en, voor zoveel nodig, als gewijzigd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 
december 1993;

- artikel 70, §1, inzonderheid 1° en 2° van het ministerieel besluit van 26 november 
1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;

- artikel 41, inzonderheid §§1 en 2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Eu-
ropese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 
27 april  1976,  gesloten in naam van de Gemeenschap door de (EEG) verordening nr. 
2211/78 van de Raad van 26 september 1978.

Aangevochten beslissingen en redenen
Aangezien eiser op 12 oktober 1993 aan de verweerder van Marokkaanse nationaliteit 

1 Beschikking H.v.J. 12 feb. 2003 (R.V.A. t/ A.), c-23/02, Verz. H.v.J., p. I - 1401-1416; zie Cass., 6 
nov. 2000, A.R. S.00.0029.F, nr. 603, met concl. O.M.
2 Ibid.
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de anciënniteitstoeslag geweigerd heeft zoals die is bepaald in artikel 126 van het konink-
lijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, op grond 
dat hij geen twintig jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van artikel 114, §4, 
bewijst, als vereist bij artikel 126, aangezien zijn arbeidsprestaties in België niet die duur 
hadden en zijn prestaties in Frankrijk hoe dan ook niet in aanmerking konden worden ge-
nomen, beslist het bestreden arrest, met wijziging van het beroepen vonnis, dat verweer-
der alleen op grond van de voormelde samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, zijn arbeidsprestaties in Frankrijk 
mag doen gelden om te genieten van de bepalingen van de artikelen 114, §§4, en 126 van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991 en de heropening van het debat beveelt op-
dat de partijen, die het niet eens zijn over de arbeidsprestaties van verweerder in Frankrijk 
en België, daarvan een gedetailleerd overzicht jaar per jaar zouden overleggen en bij die 
beslissing hierop steunt dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn 
arrest van 31 januari 1991 (zaak C-18/90, RVA/Kziber) beslist heeft: "Het feit dat dit dis-
criminatieverbod volgens artikel 41, lid, 1, (van voormelde samenwerkingsovereenkomst) 
slechts geldt behoudens het bepaalde in de onderstaande leden, betekent dat, voor wat be-
treft de samentelling van tijdvakken, de toekenning van gezinsbijslagen en de overmaking 
van pensioenen en renten naar Marokko, dit discriminatieverbod slechts is verzekerd bin-
nen de grenzen van de voorwaarden bepaald in de leden 2, 3 en 4 van artikel 41. Dit voor-
behoud kan echter niet aldus worden uitgelegd, dat het het discriminatieverbod zijn on-
voorwaardelijk karakter ontneemt voor elke andere vraag op het gebied van de sociale ze-
kerheid" en dat de samentelling van arbeidsprestaties die in verschillende Lid-Staten van 
de Europese Gemeenschap zijn geleverd, wanneer het gaat om de werkloosheidsverzeke-
ring, moet worden beschouwd als "een andere vraag op het gebied van de sociale zeker-
heid" in de zin van het arrest van 31 januari 1991.

Grieven
Volgens artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hangt de toeken-

ning van een anciënniteitstoeslag onder meer af van de voorwaarde dat de werkloze twin-
tig jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijst in de zin van artikel 114, §4; volgens 
artikel 70, §1 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 wordt voor de toepassing 
van artikel 114, §4 van het koninklijk besluit, onder beroepsverleden als loontrekkende 
verstaan de arbeidsdagen bedoeld in artikel 37 en de gelijkgestelde dagen bedoeld in arti-
kel 38 van het koninklijk besluit; §2 van dat artikel 37 bepaalt dat de in het buitenland 
verrichte arbeid in aanmerking komt wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die 
in België aanleiding zou geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid, met inbegrip 
van de sector werkloosheid; nu het evenwel gaat om vreemde werknemers, bepaalt artikel 
43, §1, derde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 dat, met name de arti-
kelen 37, §2 en 38, §2, "slechts toepasselijk zijn binnen de grenzen van een internationale 
overeenkomst"; daaruit volgt dat een anciënniteitstoeslag aan een vreemde werknemer al-
leen kan worden toegekend in zoverre een internationale overeenkomst hem het recht 
daarop verleent; dat recht wordt niet verleend aan werknemers van Marokkaanse nationa-
liteit  door de samenwerkingsovereenkomst  tussen de Europese Economische Gemeen-
schap en het koninkrijk Marokko, als bedoeld in het bestreden arrest; artikel 41 van die 
overeenkomst bepaalt immers in zijn lid 1: "behoudens het bepaalde in de volgende leden, 
vallen de werknemers van Marokkaanse nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsle-
den, op het gebied van de sociale zekerheid, onder een regeling die wordt gekenmerkt 
door het ontbreken van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werkne-
mers en de eigen onderdanen van de Lid-Staten waar zij werkzaam zijn"; artikel 41 be-
paalt in zijn lid 2: "deze werknemers komen in aanmerking voor samentelling van de tijd-
vakken van verzekering, van arbeid of van woonplaats die zij in de verschillende Lid-Sta-
ten vervuld hebben, voor wat betreft de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingspensioe-
nen en -renten, alsmede de gezondheidszorg voor de werknemer en zijn binnen de Ge-
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meenschap woonachtig gezin"; zoals het arrest van 31 januari 1991 van het Hof van Justi-
tie dat in het bestreden arrest wordt vermeld, heeft beslist, betekent de precisering in arti-
kel 41, lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Ge-
meenschap en het koninkrijk Marokko, volgens welke ieder discriminatieverbod op grond 
van nationaliteit enkel geldt behoudens het bepaalde in de volgende leden, met name dat, 
wat betreft de samentelling van de tijdvakken van verzekering, dat verbod enkel geldt bin-
nen de perken van de voorwaarden gesteld in lid 2 van artikel 41; dat lid 2 bepaalt geen 
samentelling van de tijdvakken van verzekering voor de werkloosheidsuitkeringen; aldus 
volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 31 januari 1991, evenals uit de samenwer-
kingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Ma-
rokko dat de non-discriminatieregel niet geldt voor die uitkeringen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat verweerder alleen op grond 
van artikel 41 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Ge-
meenschap en het koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976, zijn ar-
beidsprestaties in Frankrijk mag doen gelden om aanspraak te maken op de anciënniteits-
toeslag als bepaald in artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering, artikel 41, lid 1 en lid 2 van de voormelde samen-
werkingsovereenkomst schendt, evenals de in de aanhef van het middel aangewezen bepa-
lingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en van het ministerieel besluit 
van 26 november 1991.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 

voormelde beschikking van 12 februari 2003 voor recht heeft gezegd dat artikel 
41, §1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische ge-
meenschap en het koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is onderte-
kend en namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij de (E.E.G) verordening nr. 
2211/78 van de Raad van 26 september 1978, aldus moet worden uitgelegd dat 
het belet dat de ontvangende Lid-Staat weigert aan een op zijn grondgebied ver-
blijvende werknemer van Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe 
te kennen bovenop het basisbedrag van de werkloosheidsuitkering, op de enkele 
grond dat geen enkele internationale overeenkomst bepaalt dat de door de be-
trokkene in een andere Lid-Staat verrichte tijdvakken van arbeid in aanmerking 
worden genomen, terwijl een dergelijke voorwaarde niet wordt opgelegd aan de 
werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende Lid-Staat;

Dat het middel waarin wordt aangevoerd dat de in artikel 41, §1, vervatte regel 
van non-discriminatie in een dergelijk geval niet van toepassing is, faalt naar 
recht;

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

16 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 354

3° KAMER - 16 juni 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - 
ZEKERHEID OMTRENT HET VAST TE STELLEN FEIT.

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE - 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - CASSATIEBEROEP – R.I.Z.I.V.-EISER - GERECHTIGDE EN 
VERZEKERINGSINSTELLING VERWEERDERS - VERNIETIGING - GEVOLG.

3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - CASSATIEBEROEP – 
R.I.Z.I.V.-EISER - GERECHTIGDE EN VERZEKERINGSINSTELLING VERWEERDERS - VERNIETIGING - 
GEVOLG.

1º De rechter kan feitelijke vermoedens slechts aannemen wanneer zij hem zekerheid ge-
ven omtrent het bestaan van het vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit afleidt1.  
(Artt. 1349 en 1353 B.W.)

2º en 3° Wanneer het Hof een beslissing over de rechten op de prestaties van de ziekte- en  
invaliditeitsverzekering vernietigt op het cassatieberoep van het R.I.Z.I.V. dat gericht is  
tegen de gerechtigde en zijn verzekeringsinstelling, worden de kosten van het cassatie-
beroep aangehouden2. (Art. 1111, derde lid Ger.W.)

(R.I.Z.I.V. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0037.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 december 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van het beroepen vonnis vernietigt het bestreden arrest de op 30 mei 

1996 ter kennis gebrachte beslissing van het bij de dienst gezondheidszorg van eiser inge-
stelde college van geneesheren-directeurs waarbij afwijzend wordt beschikt op de aan-
vraag van de aan scoliose lijdende verweerder die ertoe strekt eiser te doen veroordelen 
om gedurende een periode van zeven maanden vanaf 1 januari 1996 bij te dragen in de 
uitkeringen voor  revalidatie.  De beslissing van het  college van geneesheren-directeurs 

1 Cass., 22 dec. 1986, A.R. 5388, A.C. 1986-87, nr. 249.
2 Cass., 29 maart 1993, A.R. 8308, nr. 163 en noot 1, p. 335; 21 juni 1993, A.R. 8291, nr. 299; zie 
Cass., 18 mei 1998, A.R. S.97.0159.N, nr. 262. 
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was hierop gegrond dat de ziekte van verweerder niet vermeld staat in de overeenkomst 
die eiser op 19 maart 1996 had gesloten met de intercommunale, die belast was met het 
beheer van de instelling waar de behandeling diende plaats te vinden. Die overeenkomst 
waarin te dezen de bijdrage van de verplichte verzekering gezondheidsverzorging in de 
kostprijs van de behandeling wordt vastgesteld, vermeldt de aangeboren scoliose, terwijl 
de scoliose van verweerder van een andere aard blijkt te zijn.

Het bestreden arrest steunt de vernietiging van de beslissing:
a) op de volgende redenen:
"1.De gerechtsdeskundige heeft het hem voorgelegde geval volledig onderzocht alvo-

rens een duidelijk, nauwkeurig en omstandig verslag neer te leggen.
2. Hij heeft een zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen de mogelijke oorzaken van de 

cyphoscoliosis, namelijk rachitis of een aangeboren afwijking; hij is geneigd het bestaan 
van een aangeboren cyphoscoliosis aan te nemen; zijn verklaring er niet helemaal zeker 
van te zijn strekt hem tot eer: het oordeel van een gerechtsdeskundige hoeft immers niet te 
berusten op absolute zekerheid, maar op de hoogst mogelijke graad van waarschijnlijk-
heid die in de huidige stand van de medische wetenschap kan worden bereikt.

3. De rechter heeft trouwens herhaaldelijk geoordeeld dat de kritiek op een deskundi-
genverslag haar doel mist zodra, zoals te dezen, blijkt dat de deskundige degelijke infor-
matie heeft ingewonnen en dat hij zich na contact of overleg met de adviserend geneeshe-
ren van de partijen op een objectieve en deskundige wijze uitgesproken heeft in bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende conclusies (...).

4. De bijdrage zal op zijn minst worden gestort tot de overeenkomst tussen (eiser) en de 
intercommunale (die de instelling beheert waar de behandeling moet plaatsvinden) niet 
meer wordt vernieuwd";

b) en, met verwijzing naar de gronden van de eerste rechter, op de redenen
"dat de deskundige besluit dat de functionele stoornissen van (verweerder) vallen onder 

de categorie van aangeboren afwijkingen van de wervelkolom en/of van het ruggemerg, 
als bedoeld in artikel 5, paragraaf 3, groep B van de overeenkomst die op 19 maart 1996 
is ondertekend tussen het Centre hospitalier régional- Peltzer La Tourelle en (eiser); 

dat de deskundige nauwkeurig de medische gegevens bepaalt die, door eliminatie, het 
mogelijk maken het aangeboren karakter van de litigieuze functionele stoornissen vast te 
stellen; 

(dat), ondanks de hardnekkige kritiek van (eiser) ... de veronderstellingen van (de des-
kundige) afdoende bepaalde, gewichtige en met elkaar overeen-stemmende vermoedens 
blijken te zijn".

Grieven
Naar luid van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek zijn vermoedens gevolgtrekkin-

gen die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend 
feit. Wanneer de rechter het bewijs baseert op feitelijke vermoedens, mag hij het vast te 
stellen feit niet afleiden uit een onzeker feit en moet hij bovendien aangeven dat hij zeker-
heid bezit omtrent het bestaan van dat feit.

Doordat het arrest verklaart zich aan te sluiten bij de gronden van de eerste rechter, 
neemt het de vaststelling over dat de deskundige de bevindingen van zijn verslag geba-
seerd heeft op "veronderstellingen". Het arrest van zijn kant wijst erop dat de deskundige 
"geneigd" is te denken aan een aangeboren scoliose, zonder er "helemaal zeker" van te 
zijn.

Uit het arrest blijkt aldus dat de deskundige, om tot het onbekende feit te kunnen be-
sluiten, niet is uitgegaan van de feiten die konden worden geacht bekend te zijn in de zin 
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van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid zekere feiten. Overigens geeft 
het arbeidshof, evenmin als de deskundige, aan zekerheid te bezitten omtrent het bestaan 
van het vast te stellen feit. Door te beslissen dat het verslag van de gerechtsdeskundige de 
hypothese van een aangeboren scoliose aannemelijk maakt en door op die grond de beslis-
sing van het bij eiser ingestelde college van geneesheren-directeurs te vernietigen, mis-
kent het arrest derhalve het wettelijk begrip bewijs door vermoedens (schending van de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat  de rechter niet bij wet bepaalde vermoedens slechts mag 

aannemen wanneer ze hem zekerheid verschaffen omtrent het bestaan van het 
vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit afleidt;

Overwegende dat het weliswaar aan de bodemrechter staat de bewijswaarde 
van de feitelijke vermoedens te beoordelen, maar dat hij de wettelijke voorwaar-
den voor de toepassing ervan niet mag miskennen;

Overwegende dat het arrest erop wijst dat de deskundige, na "een onderscheid 
te hebben gemaakt tussen [...]  de mogelijke oorzaken van de cyphoscoliosis" 
waaraan verweerder lijdt, "geneigd is het bestaan van een aangeboren cyphosco-
liosis aan te nemen" en "verklaart er niet helemaal zeker van te zijn"; dat het ar-
rest, met overneming van de redenen van de eerste rechter, tevens beslist dat "de 
veronderstellingen [van de deskundige] voldoende bepaalde, gewichtige en met 
elkaar  overeenstemmende vermoedens  blijken  te  zijn  om [...]  aangenomen te 
worden";

Dat het arbeidshof aldus geen zekerheid heeft uitgedrukt omtrent het bestaan 
van het aangeboren karakter van de scoliose, mitsdien de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden;

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 beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over; 
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

16 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 355

3° KAMER - 16 juni 2003
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1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT - BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERBETERING VAN EEN ARREST - VERSCHRIJVING - OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING - 
REGELMATIGHEID VAN DE DIENST VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.

2º OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - HOF VAN 
CASSATIE - OPDRACHT - VERBETERING VAN EEN ARREST - VERSCHRIJVING - PROCUREUR-
GENERAAL - VORDERING - REGELMATIGHEID VAN DE DIENST VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.

1º en 2° Wanneer in burgerlijke zaken een klaarblijkelijke verschrijving wordt begaan in het 
zittingsblad en in een arrest van het Hof, verbetert het Hof, op de niet betekende vorde-
ring van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, het zittingsblad en het arrest, en 
beveelt het dat van het verbeterend arrest melding zal worden gemaakt op de kant van  
het verbeterde arrest en, indien dit een cassatiearrest is, op de kant van de vernietigde  
beslissing1. (Artt. 140, 794 en 800 Ger.W.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, in zake R.V.A. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0031.F)

I. Het voorwerp van de rechtspleging
De vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie strekt tot ver-

betering van het zittingsblad van de derde kamer van het Hof van 24 maart 2003 
in de zaak die is ingeschreven onder het nummer S.02.0029.F van de algemene 
rol. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Vordering
De vordering van  de  procureur-generaal  bij  het  Hof  van  Cassatie  luidt  als 

volgt:
"Aan de derde kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 

het zittingsblad van de derde kamer van 24 maart 2003 onder meer vermeldt:
1) dat de zaak die is ingeschreven onder het nummer S.02.0029.F Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening, openbare instelling, tegen M. A. is opgeroepen in te-
genwoordigheid en op bevel van de heer eerste voorzitter Pierre Marchal en dat 
zij in beraad is genomen;

2) dat de eerste voorzitter, na beraadslaging over die zaak in raadkamer, in 
openbare terechtzitting "het volgende arrest" heeft uitgesproken;

Dat in de vermeldingen onder het dictum van het arrest staat dat in de zaak zit-
ting hielden: de eerste voorzitter Pierre Marchal, de raadsheren Christian Storck, 
Daniel Plas, Christine Matray en Sylviane Velu, en dat het arrest in openbare te-

1 Zie Cass., 3 april 1990, A.R. 4404, nr. 466; 14 juni 1990, twee zaken, A.R. 8938 en 8942, nr. 596. 
Ten gevolge van een verschrijving vermeldt A.C., 1989-90 dat de voormelde arresten van 14 juni 
1990 van het Hof zijn gewezen door de 2e k.; die arresten zijn inderdaad uitgesproken door de 1e k.
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rechtzitting van 24 maart 2003 is uitgesproken door de afdelingsvoorzitter Clau-
de Parmentier;

Dat er derhalve in dat zittingsblad vermeldingen voorkomen die een andere 
naam opgeven van de voorzitter die het arrest uitgesproken heeft; 

Dat de ondergetekende procureur-generaal ter informatie doet opmerken dat 
het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 24 maart 2003 met betrek-
king tot de zaak nummer S.02.0029.F vermeldt dat het arrest is "gewezen" in "te-
genwoordigheid (van) de heer Marchal, eerste voorzitter" (i.v.m. de informatieve 
waarde van het proces-verbaal van de terechtzitting, zie Cass., 13 mei 1977, A.C. 
1977, p. 943 en de noot; 14 november 1979, ibid. 1979-80, nr. 182 en de noot 2); 

Dat de vermelding onder het dictum van het arrest dat het arrest is uitgespro-
ken door de afdelingsvoorzitter Claude Parmentier berust op een klaarblijkelijke 
verschrijving;

Dat de ondergetekende procureur-generaal in burgerlijke zaken bevoegd is om 
de verbetering van een verschrijving in het zittingsblad te vorderen (Cass., 14 
juni 1990, twee zaken, A.R. 8938 en 8942, nr. 596);

In die zaken vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof 
moge behagen het zittingsblad van de derde kamer van 24 maart 2003 te verbete-
ren, te zeggen dat de vermeldingen onder het dictum van voornoemd arrest aldus 
dienen te worden gelezen dat het arrest is uitgesproken door de eerste voorzitter 
Pierre Marchal, te bevelen dat van het arrest van het Hof melding zal worden ge-
maakt op de kant van het arrest van het Hof van 24 maart 2003 en, daar laatstge-
noemd arrest een cassatiearrest is, op de kant van het vernietigde arrest van 29 
november 2001 van het Arbeidshof te Brussel, de kosten ten laste te laten van de 
Staat.

Brussel, 17 april 2003.
Voor de procureur-generaal,
de eerste advocaat-generaal,
(get.) J.F. LECLERCQ".
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de gronden van de vordering van de procureur-generaal die-

nen te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Stelt vast dat het zittingsblad van de derde kamer van het Hof van 24 maart 

2003 een klaarblijkelijke verschrijving bevat, in zoverre het onder het dictum 
van het in de zaak met algemeen rolnummer S.02.0029.F gewezen arrest ver-
meldt dat het arrest is uitgesproken door de afdelingsvoorzitter Claude Parmen-
tier;

Verbetert bijgevolg dat zittingsblad en zegt dat de vermeldingen onder het dic-
tum van dat arrest aldus dienen te worden gelezen dat het arrest is uitgesproken 
door de eerste voorzitter Pierre Marchal;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ar-
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rest van het Hof van 24 maart 2003 en van het vernietigde arrest van 29 novem-
ber 2001 van het Arbeidshof te Brussel;

Laat de kosten ten laste van de Staat.

16 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 356

2° KAMER - 17 juni 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - INKOMENSVERLIES WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 
BEREKENING.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - INKOMENSVERLIES WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 
NETTO-INKOMEN - BEGRIP.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - INKOMENSVERLIES - SCHADEVERGOEDING ONDERWORPEN AAN 
BELASTING - BEREKENING.

1º en 2° De schadevergoeding die wordt toegekend tot vergoeding van een inkomensver-
lies wegens arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald op het verlies aan netto-inko-
men, dit is het bedrag na belastingheffing van het inkomen dat de getroffene zou hebben 
verdiend1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

3º Wanneer een toegekende schadevergoeding tot vergoeding van een inkomensverlies  
aan belasting is onderworpen, moet de rechter het bedrag van die schadevergoeding  
derwijze bepalen dat het netto-bedrag van die schadevergoeding overeenstemt met het  
te vergoeden netto-inkomen2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(L. T. P. e.a)

ARREST

(A.R. P.02.1412.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 september 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

1 Zie Cass., 7 nov. 1984, A.R. 3673, nr. 157. 
2 Ibid.
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Eiseres 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
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, onverminderd de schade die de getroffene in voorkomend 

geval lijdt op sociaalrechtelijk vlak, de vergoeding die wordt toegekend tot ver-
goeding van een inkomenverlies wegens arbeidsongeschiktheid moet worden be-
paald op het verlies aan netto-inkomen, dit is het bedrag nà belastingheffing, van 
het inkomen dat de getroffene zou hebben verdiend;

Dat indien de toegekende schadevergoeding zelf aan belasting onderworpen is, 
de rechter het bedrag van de schadevergoeding moet bepalen op die wijze dat het 
nettobedrag van de schadevergoeding overeenstemt met het te vergoeden netto-
inkomenverlies; 

Overwegende dat eiseres voor de appèlrechters aanvoerde dat voor de begro-
ting van de schade door inkomenverlies moet worden uitgegaan van het "semi-
nettoloon", dit is het nettoloon vóór belastingen, "aangezien (eiseres) zal belast 
worden op de te ontvangen vergoeding in de vorm van een kapitaal";

Dat de appèlrechters de schadevergoeding evenwel berekenen op basis van het 
netto-inkomenverlies, zonder vast te stellen dat de schadevergoeding die zij toe-
kennen, niet belastbaar is;

Dat zij zodoende hun beslissing niet naar recht verantwoorden; 
Dat het onderdeel gegrond is; 
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot een ruimere cassatie kunnen 

leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vergoe-

ding die aan eiseres verschuldigd is wegens materiële schade uit blijvende ar-
beidsongeschiktheid;

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

Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 

zitting houdende in hoger beroep.

17 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 357
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2° KAMER - 17 juni 2003

STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS - VEREISTE - DRAAGWIJDTE.

De bepaling van artikel 43bis Strafwetboek die inhoudt dat de bijzondere verbeurdverkla-
ring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3° Strafwetboek in elk geval door de  
rechter kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Ko-
nings schriftelijk wordt gevorderd, vereist niet dat die schriftelijke vordering in elke aanleg  
moet worden genomen. (Artt. 42, 3° en 43bis, eerste lid Sw.)

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0611.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 27 maart 2002 gewezen 

door het Militair Gerechtshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub II stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser sub I stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van P. M.
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

B. Cassatieberoep van J. D.
1. Onderzoek van de middelen 
(...)
1.2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, zoals vervangen door 

de wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslag-
neming en verbeurdverklaring in strafzaken bepaalt dat bijzondere verbeurdver-
klaring toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42.3°, door de rechter in elk ge-
val  kan  worden  uitgesproken  voor  zover  zij  door  de  procureur  des  Konings 
schriftelijk wordt gevorderd;

Dat niet is vereist dat die schriftelijke vordering in elke aanleg wordt geno-
men;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
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dat de krijgsauditeur voor de krijgsraad een schriftelijke vordering heeft geno-
men waarin hij onder meer ten laste van eiser de verbeurdverklaring vorderde 
van 20.426,01 euro zijnde het vermogensvoordeel uit de feiten A en B;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

17 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 358

2° KAMER - 18 juni 2003

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - 
VEROORDELENDE BESLISSING - VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN - BEGRIP.

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
- VERMELDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN - BEGRIP.

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE - 
UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING - VOORWAARDEN.

1º en 2° Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing  
over de strafvordering de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het  
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf bepalen, alsook die welke de straf opleggen;  
het arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke slagen of verwondingen met  
blijvende arbeidsongeschiktheid en de artt. 398 en 400 Sw. vermeldt, maar verzuimt mel-
ding te maken van art. 392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het misdrijf  
definieert, is niet regelmatig met redenen omkleedt1. (Art. 149 G.W. 1994; Art. 195 Sv.)

3º Vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing 
over de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt vernietiging mee van de beslissin-
gen over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg zijn van de 
eerstgenoemde beslissing2.

(V. T. C.)

1 Zie Cass., 11 jan. 1983, A.R. 7474, nr. 275; 26 jan. 1988, A.R. 781, nr. 319; 21 okt. 1992, A.R. 
9783, nr. 677; 18 jan. 1994, A.R. 6894, nr. 26; 3 mei 2000, A.R. P.99.1197.F, nr. 268; 27 sept. 2000, 
A.R. P.00.0639.F, nr. 496; 17 jan. 2001, A.R. P.00.1656.F, nr. 33; 4 juni 2002, A.R. P.01.0706.N, nr. 
339; 10 sept. 2002, A.R. P.01.0669.N, nr. 432.
2 Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0399.F, nr. 406; 17 jan. 2001, A.R. P.00.1656.F, nr. 33. 
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0269.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest veroordeelt eiser tot een gevangenisstraf van twaalf maanden wegens opzet-

telijke slagen of verwondingen die hij heeft toegebracht aan S. C., met de omstandigheid 
dat deze een persoonlijke blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben gehad.

Grieven
Bij het vermelden van de wettelijke bepalingen verzuimt het arrest melding te maken 

van artikel 392 van het Strafwetboek, dat het opzettelijk karakter van het wanbedrijf on-
opzettelijke slagen en verwondingen definieert.

Aangezien het bestreden arrest de wettelijke bepalingen niet vermeldt die opgave doen 
van de bestanddelen van het aan eiser ten laste gelegde misdrijf, is het niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van de in het middel bedoelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen ei-

ser ingestelde strafvordering:
Over het middel:
Overwegende dat de veroordelende beslissing over de strafvordering, om re-

gelmatig met redenen te zijn omkleed overeenkomstig de artikelen 149 van de 
Grondwet en 95 van het Wetboek van Strafvordering, de wettelijke bepalingen 
moet vermelden die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf bepalen, alsook die welke de straf opleggen; 

Overwegende dat het arrest, bij het veroordelen van de beklaagde wegens op-
zettelijke slagen of verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid, wel mel-
ding maakt van de artikelen 398 en 400 van het Strafwetboek, maar niet van arti-
kel 392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het misdrijf definieert;

Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen 

eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser zonder berusting van zijn cassatieberoep afstand doet, 

op grond dat de beslissing over de omvang van de schade geen eindbeslissing is 
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in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, niettegenstaande die afstand, de vernietiging, op het onbe-

perkte cassatieberoep dat eiser, in zijn hoedanigheid van beklaagde, heeft inge-
steld, van de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van 
de beslissingen over de door verweerder tegen hem ingestelde burgerlijke rechts-
vorderingen, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen ei-

ser ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

18 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 359

2° KAMER - 18 juni 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BELASTINGAANGIFTE 
- ONDERZOEK EN CONTROLE - STRAFRECHTELIJK STRAFBARE FEITEN - AANGIFTE BIJ DE 
PROCUREUR DES KONINGS DOOR DE AMBTENAREN VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE - 
VOORWAARDE - MACHTIGING VAN ÉÉN VAN DE DRIE AANGEWEZEN AMBTENAREN - AANWIJZING 
DOOR DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN - VOORWAARDE VAN 
VOORAFGAANDE MACHTIGING VOOR DE AANGIFTE IN WERKING GETREDEN OP 1 MAART 1993 - 
AANWIJZING VERRICHT VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DIE BEPALING - GEVOLG.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BELASTINGAANGIFTE 
- ONDERZOEK EN CONTROLE - AANWIJZINGEN VAN BELASTINGONTDUIKING - AANVULLENDE TERMIJN 
VOOR ONDERZOEKINGEN - VOORAFGAANDE KENNISGEVING VOOR DE ONDERZOEKSDAAD - BEGRIP.

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEMEENRECHTELIJKE 
EN FISCALE VALSHEID - ZELFDE FEIT - GEVOLG.

4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - GEMEENRECHTELIJKE 
EN FISCALE VALSHEID - ZELFDE FEIT - GEVOLG.

1º De inwerkingtreding van art. 70 Wet 28 dec. 1992, tot wijziging van art. 29, tweede lid  
Sv., krachtens hetwelk de feiten die naar luid van de belastingwetten en van de ter uit-
voering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, door de ambtenaren van 
de bijzondere belastinginspectie niet ter kennis van de procureur des Konings kunnen  
worden gebracht zonder machtiging van een van de drie ambtenaren die daartoe, op  
eensluidend advies van de administrateur-generaal van de belastingen, door de secreta-
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ris-generaal van het Ministerie van Financiën worden aangewezen, is door de wet welis-
waar op 1 maart 1993 vastgelegd, maar de appèlrechters verantwoorden niettemin hun 
beslissing naar recht om de geldigheid van de door de secretaris-generaal vóór 1 maart  
1993 verrichte aanwijzing toe te laten. (Art. 29, eerste lid Sv.; Artt. 70 en 72 Wet 28 dec. 
1992)

2º Wanneer de administratie de in titel VII, hoofdstuk III W.I.B., bedoelde onderzoeksop-
drachten wil verrichten tijdens de in art. 333, derde lid W.I.B., bedoelde aanvullende ter-
mijn van twee jaar, moet ze, op straffe van nietigheid van de belastingaanslag, de belas-
tingplichtige vooraf schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van de aanwijzingen van be-
lastingontduiking voor de betrokken periode; een kennisgeving die de dag zelf van het  
onderzoek maar vóór dat onderzoek wordt gedaan, voldoet bijgevolg aan de bij wet op-
gelegde voorwaarden1. (Art. 333, derde lid en 354, tweede lid W.I.B. 1992)

3º en 4° Hetzelfde feit kan tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechtelijke valsheid vor-
men2. (Artt. 449 en 450 W.I.B. 1992; artt. 193 en 196 Sw.)

(U. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0534.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres sub II voert vier middelen aan, de eisers sub III, IV en V voeren elk 

twee middelen aan in memories, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 
is gehecht, terwijl eiser sub I er drie aanvoert, waarbij deze middelen gesteld zijn 
als volgt:

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70 en 72 van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële 

en diverse bepalingen;
- artikel 29, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij die wet 

van 28 december (1992);
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 159 en 190 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten;
- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-

zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;
- artikel 460, §2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992).

1 Zie Cass., 14 okt. 1999, A.R. F.98.0063.N, nr. 533.
2 J. KIRKPATRICK en O. NEYRINCK, “La répression pénale de la fraude fiscale depuis les réformes de 
1986 et de 1992”, Revue de droit de l'ULB, vol. 15, 1997-I, Bruylant, blz. 147.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 25 maart 2003 verklaart de ho-

gere beroepen ontvankelijk maar niet-gegrond en verwerpt het middel van nietigheid van 
de vervolgingen, dat eiser afleidde uit de onwettigheid van de aangifte, door de B.B.I., 
van de feiten waarop die vervolgingen gestoeld zijn, op grond:

"§5. Over de onwettigheid van de door de B.B.I. gedane aangiften, waarop de strafver-
volgingen gegrond zijn.

dat artikel 70 van de wet van 28 december 1992 artikel 29, tweede lid van het Wetboek 
van Strafvordering, heeft gewijzigd, door te bepalen dat de feiten die naar luid van de be-
lastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar 
zijn, 'door de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie niet ter kennis van de pro-
cureur des Konings kunnen worden gebracht zonder machtiging van een van de drie amb-
tenaren die daartoe, op eensluidend advies van de administrateur-generaal van de belastin-
gen, door de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën worden aangewezen on-
der de ambtenaren van deze administratie of ter beschikking gesteld van deze laatste';

dat artikel 72 van die wet de inwerkingtreding van artikel 70 vaststelt op 1 maart 1993;
dat de ambtenaren van de B.B.I. dus vanaf het eerste werkuur van 1 maart 1993, dit is 

een maandag, alleen nog de voormelde strafbare feiten ter kennis van het parket konden 
brengen, als zij daartoe de machtiging hadden gekregen van een van de drie, door de se-
cretaris-generaal aangewezen ambtenaren, op eensluidend advies van de administrateur-
generaal van de belastingen;

dat de beginselen van behoorlijk bestuur en van continuïteit van de openbare dienst in-
houden dat de aanwijzing, door de secretaris-generaal, van de drie ambtenaren - die als 
enigen aan de ambtenaren van de B.B.I. hun machtiging mochten geven vanaf het eerste 
werkuur van maandag 1 maart 1993 - kort vóór die datum diende plaats te vinden;

dat artikel 72 van die wet, door de inwerkingtreding van artikel 70 van de wet van 28 
december 1992 vast te stellen op 1 maart 1993, heeft bepaald dat, vanaf die datum, de 
machtiging van een van de drie daartoe aangewezen ambtenaren was vereist; dat die bepa-
ling de secretaris-generaal daarentegen geenszins heeft verboden om in de loop van de 
maand februari het advies van de administrateur-generaal van de belastingen in te winnen 
(wat op 19 februari is geschied) en op de laatste dienstige werkdag vóór 1 maart 1993 de 
ambtenaren aan te wijzen die hun machtiging moeten geven bij de inwerkingtreding van 
de nieuwe aangifteregeling;

dat, te dezen, de aanwijzing van M. L., die de machtiging tot aangifte heeft gegeven, is 
geschied op de laatste werkdag vóór 1 maart, te weten op vrijdag 26 februari 1993;

dat de secretaris-generaal zo voorzichtig is geweest te vermelden dat zijn beslissing van 
vrijdag 26 februari 1993 pas in werking zou treden op maandag 1 maart 1993;

dat de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën des te minder kan worden 
beschuldigd van een machtsoverschrijding, daar uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 28 december 1992 niet blijkt dat de wetgever aan laatstgenoemde een bijzon-
dere bevoegdheid heeft willen toekennen, maar de 'modaliteiten voor de toekenning' van 
de machtigingen om feiten van belastingontduiking aan te geven heeft willen wijzigen 
(Gedr. St. Kamer, zitting 1992-1993, 717, 11-12);

dat [eiseres sub II] ten onrechte arrest nr. 13.640 van 24 juni 1969 van de Raad van Sta-
te inroept, in zoverre dat arrest betrekking heeft op een uitvoeringsbesluit dat is genomen 
vóór de inwerkingtreding van de wet waarop het is gegrond; dat de 'beslissing' van 26 fe-
bruari 1993 van de secretaris-generaal, die genomen is in het kader van een wijziging, 
door de wet van 1992, van de modaliteiten voor de toekenning van machtigingen om fei-
ten van belastingontduiking aan te geven, immers om de hierboven uiteengezette redenen 
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geen uitvoeringsbesluit is dat is genomen vóór de inwerkingtreding van de wet waarop het 
is gegrond;

dat het middel niet gegrond is".
Grieven
Artikel 460, §2 Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat het openbaar 

ministerie geen vervolgingen kan instellen, indien het kennis heeft genomen van de feiten 
ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had 
waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering.

Artikel 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering, dat de procedure van aangifte door 
de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie (afgekort B.B.I.) van de tijdens de uit-
oefening van hun ambt ontdekte misdrijven aan de procureur des Konings definieert, is 
gewijzigd bij artikel 70 van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en 
diverse bepalingen.

Terwijl  belastingmisdrijven,  vóór  de inwerkingtreding  van die  wet,  konden  worden 
aangegeven op initiatief van de ambtenaren van de B.B.I.-administratie middels "machti-
ging van de gewestelijke directeur, onder wie zij ressorteren", kan die aangifte sinds de 
inwerkingtreding van artikel 70 van de voormelde wet alleen nog worden gedaan middels 
"machtiging van een van de drie ambtenaren die daartoe, op eensluidend advies van de 
administrateur-generaal van de belastingen, door de secretaris-generaal van de Minister 
van Financiën worden aangewezen".

Krachtens artikel 72 van de voormelde wet is die wet van 28 december 1992 in werking 
getreden op de eerste dag van de derde maand die volgde op de maand waarin die wet in 
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Aangezien de wet op 31 december 1992 is gepubliceerd in het Staatsblad, is ze in wer-
king getreden op 1 maart 1993.

Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de 
niet-terugwerkende kracht van de wetten, beschikt de wet alleen voor de toekomst.

Ze heeft, in de regel, geen terugwerkende kracht.
Artikel 70 wijzigt het voormelde artikel 29, tweede lid, zodat de wet geen enkele bepa-

ling bevat die afwijkt van de niet-terugwerkende kracht van de wet.
Vóór 1 maart 1993 was de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën bijge-

volg niet bevoegd om de ambtenaren aan te wijzen die de ambtenaren van de B.B.I. mach-
tiging konden verlenen om belastingmisdrijven ter kennis van de procureur des Konings 
te brengen.

Het arrest vermeldt dat "de aanwijzing van M. L., die de machtiging tot aangifte heeft 
gegeven, te dezen is geschied op de laatste werkdag vóór 1 maart, te weten vrijdag 26 fe-
bruari 1993" en stelt aldus vast dat de machtiging tot aangifte is gegeven door een ambte-
naar die is aangewezen met toepassing van een bepaling die niet in werking was getreden.

Het arrest neemt de geldigheid aan van de aanwijzing die met toepassing van artikel 70 
van de wet van 28 december 1992 is geschied, terwijl die wet krachtens artikel 72 van de 
eerstgenoemde wet nog niet in werking was getreden, en weigert bijgevolg de strafvervol-
gingen onwettig te verklaren, die gegrond zijn op aangiften die gedaan zijn middels de 
machtiging van een onwettig aangewezen ambtenaar. Het arrest schendt derhalve:

- artikel 2 Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de wet alleen beschikt voor de toe-
komst en geenszins terugwerkende kracht heeft, artikel 190 van de Grondwet, die bepaalt 
dat geen wet, geen besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk be-
stuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald, artikel 4 
van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het op-
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maken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en van het alge-
meen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten.

-  artikel  460,  §2 Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992),  dat  bepaalt  dat  het 
openbaar ministerie geen vervolgingen kan instellen, indien het kennis heeft genomen van 
de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machti-
ging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, 
aangezien de machtiging voor de aangifte die gegeven is door een onwettig aangewezen 
ambtenaar, te dezen nietig en bijgevolg onbestaande is;

- artikel 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de feiten die, naar 
luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechte-
lijk strafbaar zijn, "(...) door de ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belas-
tinginspectie niet ter kennis van de procureur des Konings worden gebracht zonder mach-
tiging van een van de drie ambtenaren die daartoe, op eensluidend advies van de admini-
strateur-generaal van de belastingen, door de secretaris-generaal van het Ministerie van 
Financiën worden aangewezen onder  de ambtenaren van deze administratie of  ter be-
schikking gesteld van deze laatste", bij  gebrek aan een wettig aangewezen ambtenaar, 
aangezien deze is aangewezen door de secretaris-generaal van de Minister van Financiën 
vóór de inwerkingtreding van de wet die hem die bevoegdheid verleent.

- de artikelen 70 en 72 wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en di-
verse bepalingen, die artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering gewijzigd hebben;

- artikel 159 Grondwet, dat bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, provinci-
ale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wet-
ten overeenstemmen, aangezien het de vervolgingen niet onwettig verklaart die zijn inge-
steld op grond van de aangifte van een ambtenaar die met toepassing van artikel 70 van de 
wet van 28 december 1992 was aangewezen, terwijl die bepaling nog niet in werking was 
getreden.

(...);
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 333, derde lid Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest van 25 maart 2003 van de kamer van inbeschuldigingstelling verklaart de ho-

gere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond en verwerpt het middel van nietigheid van 
de vervolgingen, dat eiser afleidde uit  de onwettigheid van de onderzoekingen van de 
B.B.I., die in strijd waren met artikel 333 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1992), [op grond dat]:

§6. Over de onregelmatigheid van de voorlegging van documenten, in zoverre de fisca-
le onderzoeken betreffende Irrepro en Gauder artikel 333 Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen (1992) zouden hebben geschonden (artikel 240 Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1964).

Dat artikel 333, tweede lid Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat de 
fiscus ten aanzien van de belastingplichtige en derden zonder voorafgaande kennisgeving 
onderzoekingen mag verrichten gedurende drie jaar, vanaf 1 januari van het jaar waarnaar 
het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd;

Dat artikel 333, derde lid, bepaalt dat die onderzoekingen mogen worden verricht gedu-
rende een aanvullende termijn van twee jaar (dat wil zeggen gedurende het vierde en het 
vijfde jaar die volgen op de 1ste januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt ge-
noemd), "op voorwaarde dat de administratie de belastingplichtige vooraf schriftelijk en 
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op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontdui-
king die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoeld tijdperk. Die voorafgaande kennisge-
ving is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de aanslag";

Dat de termijn van drie jaar te dezen betrekking heeft op de jaren 1990, 1991 en 1992, 
terwijl de aanvullende termijn van twee jaar betrekking heeft op de jaren 1988 en 1989.

Dat de inverdenkinggestelden menen dat, wat Irrepro betreft, onderzoekingen 'betref-
fende het jaar 1989' zijn verricht op 28 september 1993 (bij de vennootsschap S. & V. In-
vest) en 14 oktober 1993 (bij de vennootschappen Immo 85, Compagnie financière des 
nations en Société des propriétaires réunis) vóór de "voorafgaande kennisgevingen" van 5 
oktober 1993 (voor de eerste vennootschap) en 26 oktober 1993 (voor de andere drie ven-
nootschappen);

Dat ze menen dat, wat Gauder betreft, de "voorafgaande kennisgeving" voor het jaar 
1989 op het ogenblik van en niet vóór het onderzoek is gedaan.

B. Wat betreft Gauder
Dat de "kennisgeving artikel 333", met de zin "dit document is u vandaag, 26/04/1994 

om 10.10 uur, overhandigd, dus vóór de aanvang van het onderzoek bij aankomst op de 
maatschappelijke zetel in uw vennootschap", een voorafgaande kennisgeving is in de zin 
van artikel 333 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992).

(...) Dat het middel niet gegrond is".
Grieven
Om het verweer te weerleggen dat was afgeleid uit het ontbreken van de bij artikel 333, 

derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) vereiste voorafgaande 
kennisgeving, beweert de kamer van inbeschuldigingstelling dat, wat de onderzoekingen 
met betrekking tot Gauder betreft, waarvoor op 26 april 1994 een kennisgeving is gedaan, 
dat "de kennisgeving artikel 333, met de zin "dit document is u vandaag, 26/04/1994 om 
10.10 uur, overhandigd, dus vóór de aanvang van het onderzoek bij aankomst op de maat-
schappelijke zetel van uw vennootschap", een voorafgaande kennisgeving is in de zin van 
artikel 333 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992)".

Een dergelijke kennisgeving beantwoordt nochtans niet aan de voorschriften van artikel 
333, derde lid Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), dat, op straffe van nietigheid 
van de aanslag, voor onderzoekingen die tijdens de in artikel 354, tweede lid, bepaalde 
aanvullende termijn van twee jaar worden verricht, vereist dat "(...) de administratie de 
belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van 
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het be-
doeld tijdperk".

Een kennisgeving die de dag zelf van het onderzoek, bij aanvang van een ter plaatse ge-
organiseerde doorzoeking, wordt overhandigd, is geen voorafgaande kennisgeving, maar 
een onderzoek dat zonder voorafgaande kennisgeving wordt verricht door de administra-
tie, alsof het een onderzoek betreft dat bij artikel 333, tweede lid het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1992) is toegestaan voor de periode van drie jaar, vanaf de 1ste janu-
ari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is ver-
schuldigd.

Uit de samenhang tussen het tweede en derde lid van artikel 333 Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1992) blijkt dat een kennisgeving die de dag zelf gegeven wordt, net 
voordat de eerste onderzoekshandeling voor de bij artikel 354, tweede lid van dat wetboek 
bedoelde aanvullende periode van twee jaar verricht wordt, niet voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden die vereist zijn door artikel 333, derde lid Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen (1992).

Het hof van beroep, dat zegt dat een dergelijke kennisgeving beantwoordt aan de voor-
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schriften van artikel 333, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), 
schendt bijgevolg die bepaling en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser P. U.:
Over het eerste middel:
Overwegende dat de feiten die met toepassing van artikel 29, tweede lid Wet-

boek van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 70 van de wet van 28 december 
1992 zoals het te dezen van toepassing is, naar luid van de belastingwetten en de 
ter uitvoering ervan genomen besluiten strafbaar zijn, door de ambtenaren van de 
bijzondere belastinginspectie niet ter kennis van de procureur des Konings wor-
den gebracht zonder machtiging van een van de drie ambtenaren die daartoe, op 
eensluidend advies van de administrateur-generaal van de belastingen, door de 
secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën worden aangewezen onder 
de ambtenaren van deze administratie of ter beschikking gesteld van deze laatste;

Dat artikel 72 van de voormelde wet de inwerkingtreding van dat artikel 70 
vaststelt op 1 maart 1993;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "de beginselen van behoorlijk bestuur 
en van continuïteit van de openbare dienst inhouden dat de aanwijzing, door de 
secretaris-generaal, van de drie ambtenaren - die als enigen aan de ambtenaren 
van  de  B.B.I.  hun  machtiging  mochten  geven  vanaf  het  eerste  werkuur  van 
maandag 1 maart 1993 - kort vóór die datum diende plaats te vinden; dat artikel 
72 van die wet, door de inwerkingtreding van [voormeld] artikel 70 vast te stel-
len op 1 maart 1993, bepaalt dat, vanaf die datum, de machtiging van een van de 
drie daartoe aangewezen ambtenaren was vereist; dat die bepaling de administra-
teur-generaal daarentegen geenszins verbood om in de loop van de maand febru-
ari het advies van de administrateur-generaal van de belastingen in te winnen 
(wat op 19 februari is geschied) en op de laatste dienstige werkdag vóór 1 maart 
1993 de ambtenaren aan te wijzen die hun machtiging moeten verlenen bij de in-
werkingtreding van de nieuwe aangifteregeling";

Dat het arrest vaststelt "dat, te dezen, de aanwijzing van M. L., die de machti-
ging tot aangifte heeft verleend, is geschied op de laatste werkdag vóór 1 maart, 
te weten op vrijdag 26 februari 1993; dat de secretaris-generaal zo voorzichtig is 
geweest te vermelden dat zijn beslissing van vrijdag 26 februari 1993 pas in wer-
king zou treden op maandag 1 maart 1993";

Dat de appèlrechters, op grond van die redenen, hun beslissing dat de aanwij-
zing die de secretaris-generaal heeft verricht met toepassing van artikel 70 van 
de voormelde wet van 28 december 1992 geldig is, naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
Over het derde middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 333, eerste en tweede lid Wetboek van de 

inkomstenbelastingen (1992), zoals het te dezen van toepassing is, de belasting-
administratie ten aanzien van de belastingplichtige en van derden zonder vooraf-
gaande kennisgeving onderzoekingen mag verrichten gedurende drie jaar, vanaf 
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1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de be-
lasting is verschuldigd;

Dat de administratie, op grond van het voormelde artikel 333, derde lid, de-
zelfde onderzoeksopdrachten mag verrichten tijdens de in artikel 354, tweede lid 
datzelfde wetboek, bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, op voorwaarde 
dat ze de belastingplichtige vooraf schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van 
de aanwijzingen van belastingontduiking voor de betrokken periode; dat dezelfde 
bepaling vermeldt dat die kennisgeving is voorgeschreven op straffe van nietig-
heid van de belastingaanslag;

Dat hieruit volgt dat een kennisgeving die de dag zelf van het onderzoek maar 
daarvóór wordt gedaan, voldoet aan de bij wet opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat het  arrest die wetsbepaling niet  schendt door te beslissen 
"dat 'de kennisgeving artikel 333', met de zin 'dit document is u vandaag, 26 april 
1994 om 10.10 uur, overhandigd, dus vóór de aanvang van het onderzoek bij 
aankomst op de maatschappelijke zetel van uw vennootschap', een voorafgaande 
kennisgeving is in de zin van artikel 333 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen (1992)";

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Over het cassatieberoep van eiseres M.-P. V. W.:
(...);
Over het vierde middel:
Overwegende dat het middel voorhoudt dat, krachtens het beginsel "lex speci-

alis derogat generalibus", "gesteld dat iemand gehandeld heeft met zowel een ge-
meenrechtelijk als een fiscaal opzet, alleen artikel 450 Wetboek van de inkom-
stenbelastingen [van 1992] kan worden toegepast";

Overwegende dat hetzelfde feit tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechte-
lijke valsheid kan vormen;

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat, gesteld dat te dezen valsheden zou-
den zijn gepleegd, er eendaadse samenloop zou bestaan tussen de gemeenrechte-
lijke misdrijven en de fiscale valsheden, in zoverre de inverdenkinggestelden niet 
alleen de bedoeling zouden hebben gehad een fiscaal misdrijf te plegen, maar de 
ruimere wil zouden hebben gehad om de fiscus en andere personen (notarissen, 
bankiers, de gerechtelijke overheden, boekhouders en revisoren, enz.) te bedrie-
gen";

Dat het arrest, aldus, door die uitspraak geen van de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen schendt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
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18 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. Heenen, R. Verstraeten en F. Koning, Brussel,  Mahieu en R. Tournicourt, 
Brussel.

Nr. 360

2° KAMER - 18 juni 2003

1º ONDERZOEKSRECHTER - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERPLICHTING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSRECHTER - VERPLICHTING.

3º ONDERZOEKSRECHTER - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING - 
GEVOLG.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
MISKENNING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG.

1º en 2° De verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoekschrift dat een inver-
denkinggestelde heeft ingediend met toepassing van art. 61quater Sv., kan niet steunen 
op redenen die het vermoeden van onschuld van de verzoeker miskennen1.  (Art.  6.2 
E.V.R.M.)

3º, 4° en 5° Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is  
geen  gebrek  dat  door  de  onderzoeksgerechten  niet  kan  worden  hersteld2.  (Art.  6.2 
E.V.R.M.)

(P.)

Conclusie van Heer advocaat-generaal Loop (vertaling):
Conclusie van de heer advocaat-generaal Loop (vertaling):
1) Over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
In de memorie die hij tot staving van zijn cassatieberoep neerlegt, schrijft eiser onder 

"Uiteenzetting", "Voorwerp van het verzoek": "dat de (BBL )rekeningen en de koffers van
verzoeker zijn geblokkeerd in de loop van het onderzoek; dat de aan de N.V. Tony 

Goetz & Zonen geleverde goederen in beslag zijn genomen, ... dat die beslagmaatregelen 
niet of niet meer verantwoord zijn, aangezien alle toereikende onderzoeken zijn verricht; 
dat verzoeker de opheffing ervan vraagt op grond van de artikelen 28sexies en 61quater 
van het Wetboek van Strafvordering, dat dit hoger beroep gericht is tegen de weigering 
van de onderzoeksmagistraat" .

Allereerst stelt  zich dus de vraag m.b.t.  de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 

1 Zie Cass., 14 okt. 1998, J.M.L.B. 1999, blz. 233.
2 Zie Cass., 5 nov. 1997, A.R. P.97.1344.F, nr. 453, met concl. adv.-gen. SPREUTELS in Bull. en Pas.  
1997, I, nr. 453. 
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aangezien  de  beslissing  die  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  met  toepassing  van 
art. 61quater Sv. heeft gewezen een onderzoeksarrest is, zodat daartegen in beginsel geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld voordat er in de zaak een eindvonnis of eindarrest is 
gewezen. (Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1394.F, nr. 499; 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, 
nr. 89).

Het Hof heeft daaraan herinnerd in een arrest van 30 mei 2000 (A.R. P.00.0478.N, nr. 
331). Het heeft beslist dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers 
hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot ophef-
fing van een beslag had verworpen, ongegrond verklaart, geen eindbeslissing is in de zin 
van art. 416 Sv., zodat het onmiddellijk tegen een dergelijk arrest ingestelde cassatiebe-
roep niet ontvankelijk is.

De kamer van inbeschuldigingstelling is krachtens art. 235bis, §§1 en 2 Sv., evenwel 
ook belast met het toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. Ze kan dat ambts-
halve uitoefenen, maar als een partij haar hierom verzoekt, is de kamer van inbeschuldi-
gingstelling verplicht het te verrichten (Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; 5 
feb. 2003, A.R. P.02.1666.F; 26 feb. 2003, A.R. P.03.0074.F).

In dat geval kan tegen een dergelijke beslissing van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld krachtens art. 416, tweede lid Sv.

Aldus, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens art. 6lquater, §5 Sv., 
uitspraak heeft  gedaan over het hoger beroep inzake opheffing van een handeling van 
vooronderzoek of van onderzoek en ze naar aanleiding daarvan de regelmatigheid van de 
rechtspleging heeft onderzocht of haar is  gevraagd dat te doen met toepassing van de 
artt. 235bis, §5 en 131, §1 van dat wetboek, kan, in die mate, onmiddellijk cassatieberoep 
worden ingesteld tegen die beslissing. (Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299).

Het onmiddellijk cassatieberoep is daarentegen niet-ontvankelijk, wanneer het is inge-
steld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitsluitend beslist dat 
de in beslag genomen goederen eventueel verbeurd kunnen worden verklaard krachtens 
art. 42, 3° Sw., en geen uitspraak doet over de regelmatigheid van de onderzoekshande-
ling van de inbeslagneming. (Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299).

In dit geval had verzoeker de onderzoeksrechter verzocht om opheffing van de maatre-
gelen van blokkering van zijn Belgische bankrekeningen en de opheffing van de maatre-
gelen van beslag van de goederen die bij de vennootschap Tony Goetz & Zonen geblok-
keerd waren. De onderzoeksrechter had dat verzoekschrift verworpen, op grond dat het 
onderzoek dat vereiste en dat de in beslag genomen goederen eventueel verbeurd kunnen 
worden verklaard door de bodemrechter, bij wie de zaak aanhangig zou worden gemaakt, 
aangezien er  ernstige  aanwijzingen  bestonden  dat  verzoeker,  de  inverdenkinggestelde, 
zich schuldig had gemaakt aan witwaspraktijken.

In hoger beroep heeft verzoeker de kamer van inbeschuldigingstelling daarenboven ge-
vraagd "de nietigheid van het onderzoek of op zijn minst de onwettigheid van een deskun-
digenonderzoek en, bijgevolg, van de beroepen beschikking vast te stellen". Het bestreden 
arrest beslist, wat dat betreft:

–  dat de omstreden inbeslagnames regelmatig zijn bevolen door de bevoegde onder-
zoeksmagistraat, in het kader van de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is;

–  dat ze  zijn  bevolen op grond van een geheel van ernstige aanwijzingen van wit-
waspraktijken, die het resultaat zijn van de georganiseerde misdaad en van een onrecht-
matige handel in goederen, en niet op grond van de verklaringen alleen van de deskundige 
die was aangesteld door de burgerlijke partij, de Democratische Republiek van Congo;

– dat de beroepen beschikking, die verzoekers vordering (terecht of ten onrechte) verw-
erpt, geen enkele onwettigheid of onregelmatigheid bevat;



Nr. 360 - 18.6.03 HOF VAN CASSATIE 1427 

– dat de door de onderzoeksmagistraat bevolen beslagmaatregelen wettig zijn.
Als men ervan zou uitgaan dat verzoeker de kamer van inbeschuldigingstelling aldus 

had gevraagd de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken met toepassing van 
art. 235bis Sv., dan zou het cassatieberoep binnen die grenzen ontvankelijk zijn en kunnen 
de aangevoerde middelen alleen worden aangevoerd voor zover ze betrekking hebben op 
dat toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging.

2) Over de middelen die zijn aangevoerd tot staving van het cassatieberoep.
De  middelen  voeren  de  schending  aan  van  art.  149  G.W.,  van  art.  6,  inz.  §§1  en 

2 E.V.R.M., en van art. 28sexies (in werkelijkheid 61quater!) Sv.
2.1. In zijn eerste middel betoogt eiser dat het bestreden arrest niet antwoordt op de ar-

gumenten die hij in zijn conclusie had aangevoerd m.b.t. de regelmatigheid van zijn com-
merciële activiteiten en het feit dat hij geen misdrijf had begaan.

"Il n' appartient pas à la chambre des mises en accusation saisie d'une demande de 
mainlevée d'un acte d'instruction de se prononcer sur la question de savoir si le requérant 
va  être  innocenté  ou  non  des  faits  pour  lesquels  il  est  inculpé".  (H.-D.  BOSLY en  D. 
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2000, blz. 383).

De vraag betreffende het bestaan van bezwaren of de eventuele schuld van eiser was 
niet  aanhangig  gemaakt  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  zodat  ze  geenszins 
hoefde te antwoorden op die argumenten. Door dus enerzijds te vermelden "dat verzoeker 
betoogt dat zijn activiteiten volkomen wettelijk waren en de witwas volledig betwist", en 
door anderzijds te overwegen "dat het echter niet aan het hof (van beroep) staat nu al uit-
spraak te doen over de mogelijke schuld van verzoeker; dat het hof (van beroep) alleen 
vaststelt dat er nog steeds ernstige aanwijzingen bestaan dat verzoeker feiten van witwas 
heeft gepleegd; dat het hof wat dat betreft,  verwijst naar de aanwijzingen die vermeld 
worden in het aanhoudingsbevel en in de beroepen beschikking, met name op de bladzij-
den 3 in fine en 4 van die beschikking, dat de overwegingen die verzoeker in zijn conclu-
sie vermeldt, het ernstige karakter van die aanwijzingen niet kunnen ontkrachten", ant-
woordt het bestreden arrest op eisers conclusie en omkleedt het de bestreden beslissing tot 
verwerping van eisers verzoekschrift naar recht.

Het middel kan dus niet worden aangenomen.
2.2. Het tweede middel voert de schending aan van art. 6.1 E.V.R.M.
De onderzoeksgerechten zijn in de regel niet onderworpen aan de bepalingen van dat 

artikel van het verdrag, wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak dienen te doen over de 
gegrondheid van een strafvervolging, tenzij de niet-naleving ervan het eerlijk karakter van 
het proces in het gedrang dreigt te brengen, wat te dezen niet het geval is.

Het middel faalt dus naar recht.
2.3. Het derde middel voert de schending aan van art. 6.2 E.V.R.M.
Eiser betoogt dat het bestreden arrest het vermoeden van onschuld miskent door de re-

denen van de beroepen beschikking aan te nemen. Hij verwijt de onderzoeksrechter daarin 
te hebben voorgehouden "dat hij belastingen aan de rebellen betaalt teneinde zijn naar 
Congolees recht onwettige activiteiten te stimuleren".

Voor de appèlrechters had eiser hetzelfde verweer reeds letterlijk aangevoerd. Het be-
streden arrest antwoordt daarop met de overweging dat "de beroepen beschikking ... door 
geen enkele onwettigheid of onregelmatigheid is aangetast".

Nochtans moet worden vastgesteld dat, bij lezing van de beroepen beschikking, die aan 
de onderzoeksrechter toegeschreven bewering daar niet in vermeld staat! De onderzoeks-
rechter had, met verwijzing naar het process-verbaal nr. 23858/02, waarin die verklarin-
gen opgetekend staan, hooguit geschreven dat eiser tegenover de politiediensten had toe-
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gegeven:
- dat het goud, waarvan om de twee weken 50 kg. vervoerd werd, afkomstig was uit de 

oostelijke provincies van Congo, die onder toezicht staan van de rebellen van de RCD 
Goma;

- dat hij, zodra de rebellen aan de macht waren gekomen, onder hun bescherming een 
smokkel op het getouw had gezet, waarvoor hij in ruil, volgens eigen zeggen, "belastin-
gen" naar rata van 0,75 pct. betaalde;

- dat die activiteiten zijn gestart na het begin van de rebellie.
Het middel, waarin betoogd wordt dat de onderzoeksrechter had voorgehouden dat ei-

ser "belastingen aan de rebellen betaalt teneinde zijn naar Congolees recht onwettige acti-
viteiten te stimuleren", mist dus feitelijke grondslag.

Daarenboven moet eraan worden herinnerd dat art. 6.2 E.V.R.M., volgens hetwelk een-
ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden tot 
zijn  schuld  bewezen  wordt,  alleen  betrekking  heeft  op  de  verklaring  van  beklaagdes 
schuld aan het hem ten laste gelegde feit. (Cass., 6 dec. 2000, A.R. P.00.1250.F, nr. 673).

Zo is bijvoorbeeld geoordeeld dat het vermoeden van onschuld, dat is neergelegd in het 
voormelde art. 6.2, niet wordt miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling dat, alvorens de gegevens te vermelden waarop het steunt om de voorlopige hech-
tenis van de verdachte te handhaven, geen bewijzen maar aanwijzingen van schuld aan-
geeft (Cass., 16 dec. 1987, A.R. 6327, nr. 238; 2 okt. 1996, A.R. P.96.1253.F, nr. 348 en 
17 feb. 1999, A.R. P.99.0183.F, nr. 92).

Zoals eiser zelf herhaalt in zijn memorie, had hij een verzoek tot opheffing van bepaal-
de onderzoeksopdrachten bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakt en was zijn hoger 
beroep "gericht tegen de weigering door de onderzoeksmagistraat".

De onderzoeksrechter heeft op dat verzoek geantwoord:
- dat er geen grond bestaat om die vorderingen aan te nemen, in zoverre het onderzoek 

dat vereiste;
- dat er immers talrijke aanwijzingen bestaan dat verzoeker, de inverdenkinggestelde, 

zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken, wat de bestreden beslagmaatregelen 
verantwoordt.

Vervolgens oordeelt de onderzoeksrechter, na alle feitelijke gegevens te hebben ver-
meld waarop hij steunt en als antwoord op verzoekers conclusie, die het bestaan ervan be-
twistte:

- dat de verschillende vermelde gegevens ernstige en door de argumenten van het ver-
zoek niet ontkrachte aanwijzingen vormden van het bestaan van witwaspraktijken ten las-
te van de inverdenkinggestelde, waarbij m.n. het in beslag genomen geld voortkomt uit de 
verkoop van het goud uit de oostelijke provincies van Congo;

- dat zij bijgevolg eventueel verbeurd kunnen worden verklaard door de bodemrechter 
bij wie het dossier aanhangig zal worden gemaakt en dat ze bijgevolg in de handen van 
het gerecht dienden te blijven.

De beroepen beschikking heeft dus geenszins uitspraak gedaan over eisers schuld en 
heeft verzoekers vermoeden onschuld niet miskend. Zoals hiervoor is gezegd, diende ze 
geen uitspraak te doen over de vraag of verzoeker al dan niet zal worden vrijgesproken 
van de hem ten laste gelegde feiten. Ze diende alleen vast te stellen of er aanwijzingen 
bestaan dat de in beslag genomen goederen binnen het toepassingsgebied van de verbeur-
dverklaring kunnen vallen, wat ze ook heeft gedaan. (H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, 
o.c., 383).

Het middel kan wat dat betreft dus niet worden aangenomen.
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De bestreden beslissing is voor het overige overeenkomstig de wet gewezen.
Conclusie: verwerping van het cassatieberoep.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0542.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het derde middel:
Overwegende dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor 

onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt;
Overwegende dat de verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoek-

schrift dat een inverdenkinggestelde heeft neergelegd met toepassing van artikel 
61quater van het Wetboek van Strafvordering, niet kan steunen op redenen die 
het vermoeden van onschuld van verzoeker miskennen;

Overwegende dat eiser in verdenking is gesteld wegens witwassen, zodat tegen 
hem een onderzoekshandeling is gesteld met betrekking tot zijn goederen, te de-
zen een inbeslagname van bankrekeningen en van goederen die verband houden 
met zijn handelsactiviteiten;

Dat de onderzoeksrechter, om het verzoek tot opheffing van die handeling te 
verwerpen, op 17 januari 2003 een beschikking heeft gewezen waarin met name 
wordt vermeld dat er jegens eiser talrijke aanwijzingen bestaan dat hij het in de 
inverdenkingstelling bedoelde wanbedrijf heeft gepleegd;

Overwegende dat, volgens de voormelde beschikking, "uit de eerste gegevens 
van het onderzoek is gebleken dat [eiser] handelt in ruw goud, dat afkomstig is 
uit de rebellerende provincies van Oost-Congo, die in handen zijn van de RCD 
Goma, rebellentroepen die in opstand zijn gekomen tegen het regime van presi-
dent Kabila, wiens huidige regering de enige overheid is die krachtens het inter-
nationale recht is erkend; [...] dat [eiser] [...] onmiddellijk erkend heeft [...] dat 
die activiteit is gestart na het begin van de rebellie; dat het onderzoek van zijn 
bankrekeningen zulks bewijst; [...] dat het onbetwistbaar lijkt dat [eiser], over-
eenkomstig  het  Congolees  mijnrecht,  belastingen  had  moeten  betalen  aan  de 
Staat, zoals andere handelaars dat hebben gedaan [...]; dat het eveneens vaststaat 
dat [eiser] op de hoogte diende te zijn van die verplichting [...]; dat uit de lezing 
van de in het dossier van de rechtspleging neergelegde UNO-verslagen blijkt dat 
de RCD Goma een gewapend conflict heeft aangegaan met het wettelijk gezag 
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van president Kabila en de rijkdommen van de mijnen van de bezette provincies 
systematisch heeft geplunderd [...]; dat de gewapende strijd is gefinancierd door 
het toekennen van ertswinningen aan zwarthandelaars; dat, bijgevolg, alle belas-
tingen die in die omstandigheden aan de rebellen zijn betaald, alleen gelijkge-
steld kunnen worden met een vorm van corruptie [...]; dat de door de burgerlijke 
partij neergelegde stukken vermelden dat andere handelaars de Congolese mijn-
wetten wel respecteerden, en dat het, gelet op de plaatselijke situatie (radio, kran-
ten),  onmogelijk  was géén weet te  hebben van het  onwettig  karakter  van de 
smokkel [...]; dat die verschillende vermelde gegevens ernstige en door de argu-
menten van het verzoekschrift niet ontkrachte aanwijzingen vormen van het be-
staan van witwaspraktijken ten laste van [eiser], waarbij met name het in beslag 
genomen geld voortkomt uit de verkoop van het goud uit de oostelijke provincies 
van Congo";

Overwegende dat die consideransen erop neerkomen voor te houden, ondanks 
het gebruik van de bewoordingen "ernstige aanwijzingen", dat de wederrechtelij-
ke oorsprong van het bij eiser in beslag genomen geld bewezen is en dat laatstge-
noemde kennis ervan had;

Dat de onderzoeksrechter aldus uitspraak heeft gedaan over eisers schuld;
Overwegende dat miskenning van het vermoeden van onschuld door de onder-

zoeksrechter geen gebrek is dat door de onderzoeksgerechten niet kan worden 
hersteld;

Overwegende dat, evenwel, het bestreden arrest, in plaats van dat gebrek te 
herstellen, het overneemt door te vermelden dat de beroepen beschikking "door 
geen enkele onwettigheid of onregelmatigheid is aangetast";

Dat het middel, wat dat betreft, derhalve 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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

18 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. X. Magnée, Brussel.

Nr. 361

2° KAMER - 18 juni 2003

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - KAMER VAN 
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INBESCHULDIGINGSTELLING - OPENBAARHEID VAN HET DEBAT - VOORWAARDE.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING TOT INTERNERING - VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - OVERNAME VAN REDENEN - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES EN RECHT VAN DE 
GELIJKHEID DER WAPENS - GEVOLG.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING TOT INTERNERING - VORDERING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OVERNAME VAN REDENEN - GEVOLG.

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - RECHT VAN GELIJKHEID 
DER WAPENS - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING TOT INTERNERING - VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - OVERNAME VAN REDENEN - GEVOLG.

1º Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij, machtigt de onderzoeksgerechten, die  
uitspraak moeten doen over een vordering of verzoek tot internering, de openbaarheid  
van het debat alleen te bevelen als de inverdenkinggestelde hierom verzoekt1.  (Art. 9, 
tweede lid Wet Bescherming Maatschappij 1930)

2º, 3° en 4° Schending van het bij art. 6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces  
noch miskenning van het algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens 
kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling,  om de beslissing tot  internering  met  redenen te omkleden,  ver-
klaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen2. (Art. 6.1 E.V.R.M.; al-
gemeen rechtsbeginsel van gelijkheid der wapens)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0719.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(..)
Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 9, tweede lid van de wet van 9 april 1930 tot bescher-

1 Zie Cass., 9 juli 2002, A.R. P.02.0857.F, nr. 397. 
2 Zie Cass., 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F, nr. 206.
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ming van de maatschappij, de onderzoeksgerechten, die uitspraak moeten doen 
over een vordering of verzoek tot internering, alleen machtigt de openbaarheid 
van het debat te bevelen als de inverdenkinggestelde hierom verzoekt;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser een dergelijke vraag aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
heeft gericht; dat hij in die omstandigheden niet voor het eerst voor het Hof kan 
aanvoeren dat de terechtzitting met gesloten deuren is gehouden;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat miskenning van het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot be-

scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalde 
recht op een eerlijk proces noch miskenning van het algemeen beginsel van het 
recht van gelijkheid der wapens kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid al-
leen dat het arrest, om de beslissing tot internering met redenen te omkleden, 
verklaart de redenen van de vordering van het openbaar ministerie over te ne-
men;

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 eiser in de kosten.

18 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. P. Charpentier, Hoei.

Nr. 362

2° KAMER - 18 juni 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - EISERES DIE ZICHZELF 
BURGERLIJKE PARTIJ HEEFT GESTELD BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSRECHTER VAN DE 
RECHTBANK WAARVAN DE ONTTREKKING VAN DE ZAAK GEVORDERD WORDT - OMSTANDIGHEID 
AANGEVOERD VÓÓR DIE BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING - GEVOLG.

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens ge-
wettigde verdenking en verwijzing naar een andere rechtbank is kennelijk niet-ontvanke-
lijk, wanneer eiseres zichzelf burgerlijke partij heeft gesteld bij de onderzoeksrechter van 
de rechtbank waaraan ze de zaak wil doen onttrekken, en wanneer, enerzijds, de door  
haar aangevoerde omstandigheid reeds bestond vóór haar burgerlijke-partijstelling en,  
anderzijds, eiseres weet had van die omstandigheid toen zij voor die magistraat het ge-
ding had ingesteld, terwijl de feiten die in elke klacht worden aangevoerd, ook aan een 
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ander gerechtelijk arrondissement konden worden verbonden. (Artt. 542 en 543 Sv.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0835.F)

I. Het verzoek
Bij een op de griffie van het Hof op 6 juni 2003 neergelegd verzoek, waarvan 

een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt eiseres om 
onttrekking, wegens gewettigde verdenking, aan de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Aarlen, van de zaken met de nummers I.56/02, I.57/02 en I.55/02 van het 
kabinet van onderzoeksrechter Naze te Aarlen, alsook van de zaak die dezelfde 
magistraat onderzoekt ten gevolge van de klacht die zij op 31 oktober 2002 we-
gens belediging tegen J.M. heeft neergelegd. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, anders dan wat eiseres aanvoert, de wet het Hof geen toe-

stemming verleent om de zaak te onttrekken aan "de gerechten van een gerechte-
lijk arrondissement";

Overwegende dat de grief met betrekking tot eiseres' woonplaats, die vermeld 
wordt in het verzoekschrift onder III, 1, niet aan de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Aarlen ten laste wordt gelegd;

Overwegende dat de grief betreffende een verzegeling, die onder III, 2, ver-
meld wordt, ten laste gelegd wordt aan een vredegerecht, waarop de bepalingen 
van het Wetboek van Strafvordering betreffende de verwijzing van de zaak van 
een rechtbank naar een andere niet van toepassing zijn;

Overwegende dat de grieven die in het verzoekschrift onder III, 3, worden ver-
meld, alleen betrekking hebben op het openbaar ministerie, in de persoon van 
een eerste substituut-procureur des Konings, en niet kunnen leiden tot de door ei-
seres gevorderde onttrekking;

Dat de eveneens onder III, 3, vermelde grief betrekking heeft op slechts één lid 
van de voormelde rechtbank, met name de voorzitter van dat rechtscollege, en 
om die reden niet kan leiden tot de onttrekking van de zaak aan dat rechtscolle-
ge;

Dat de in diezelfde verwijzing vermelde grief, die betrekking heeft op feiten 
die gewettigde verdenking zouden kunnen wekken omtrent de onpartijdigheid 
van de personeelsleden van de griffie van de rechtbank, evenmin kan leiden tot 
de verzochte onttrekking;

Overwegende dat, voor het overige, eiseres in een grief die zij in haar verzoek-
schrift eveneens onder III, 3, vermeldt, betoogt dat zij "twijfel kan koesteren om-
trent de onpartijdigheid van de magistraten die deel uitmaken van het gerecht 
van het arrondissement Aarlen, te meer daar [...] de zoon van de partij op wie de 
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burgerlijkepartijstelling van verzoekster betrekking heeft, met name de heer A. 
M., het ambt van procureur des Konings uitoefent bij de rechtbank [...] van Aar-
len en bijgevolg ertoe regelmatig dient samen te werken met de verschillende 
magistraten die deel uitmaken van het rechtsgebied van het gerecht van het ar-
rondissement Aarlen; dat twijfel kan worden gekoesterd over de onpartijdigheid 
van de beslissing die genomen moet worden door het rechtscollege waarbij de 
zaak aanhangig is gemaakt";

Dat die grief niet alleen betrekking heeft op de onderzoeksrechter bij wie de 
zaak thans aanhangig is gemaakt, maar op de volledige rechtbank waartoe hij be-
hoort;

Overwegende evenwel dat, luidens artikel 543 van het Wetboek van Strafvor-
dering, de burgerlijke partij die zich vrijwillig voor een onderzoeksrechter ge-
steld heeft, in haar verzoek tot verwijzing niet ontvankelijk is dan op grond van 
omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan en die van dien aard zijn dat 
zij een gewettigde verdenking doen ontstaan;

Dat uit de aanhef van het verzoekschrift blijkt dat, enerzijds, de door eiseres 
aangevoerde omstandigheid reeds bestond vóór haar burgerlijkepartijstelling bij 
de onderzoeksrechter te Aarlen en dat, anderzijds, die eiseres weet had van die 
omstandigheid toen zij voor die magistraat het geding instelde, terwijl de feiten 
die in elke klacht worden aangevoerd, ook voor een ander gerechtelijk arrondis-
sement aanhangig konden worden gemaakt;

Dat het verzoekschrift derhalve kennelijk niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, 543 en 545, eerste lid van het Wetboek 

van Strafvordering,
Verwerpt het verzoekschrift;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

18 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 363

1° KAMER - 19 juni 2003

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BETREKKINGEN MET DERDEN - 
HUURCONTRACT ZONDER VASTE DAGTEKENING - GEBRUIK SINDS MEER DAN ZES MAANDEN - 
VERVREEMDING - KOPER NA GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITZETTING - ART. 12 
HANDELSHUURWET - WEERSLAG.

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - VERVREEMDING - 
HUURCONTRACT ZONDER VASTE DAGTEKENING - KOPER – VORDERING TOT UITZETTING - ART. 12 
HANDELSHUURWET - WEERSLAG.



Nr. 363 - 19.6.03 HOF VAN CASSATIE 1435 

1º en 2° Uit de opzet van art. 1575 Ger.W. volgt dat de koper op gedwongen tenuitvoerleg-
ging niet kan aangemerkt worden als "verkrijger" in de zin van art. 12 Handelshuurwet1.  
(Art. 1575 Ger.W.; art. 12 Handelshuurwet)

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

Conclusie van de Heer advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. Het bestreden vonnis heeft uitspraak gedaan over de vordering van de verweerders, 

die op een verkoping twee onroerende goederen hadden verworven. In hoofdzaak vorder-
den zij de ontbinding van het huurcontract van een van de panden dat door de eisers werd 
gebruikt, hun uitzetting en de betaling van een gebruiksvergoeding. Er wordt niet betwist 
dat het om een handelshuur gaat zonder vaste dagtekening en dat het pand echter al meer 
dan zes maanden gebruikt wordt.

2. M.b.t. het eerste en derde onderdeel van het enige middel verwijs ik naar de memorie 
van antwoord. Ik blijf wel even stilstaan bij het tweede onderdeel dat uw Hof een contro-
versiële vraag stelt die, voor zover ik weet, nooit ter beoordeling aan uw Hof is voorge-
legd. De vraag is of art. 1575 Ger.W. de koper na een beslag op onroerend goed al dan 
niet  ervan ontslaat  de in art.  12 Handelshuurwet vermelde voorwaarden na te komen, 
wanneer hij een huurder met een huurcontract zonder vaste dagtekening maar die het pand 
al meer dan zes maanden gebruikt, wil uitzetten.

3.1. Art. 12 Handelshuurwet luidt als volgt: “Zelfs wanneer het huurcontract het recht 
voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die 
het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit 
zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur op-
zegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave 
van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelfde geldt 
wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding, ingeval 
de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.”

3.2. Anderdeels luidt art. 1575 Ger.W. als volgt: “Huurcontracten die geen vaste dagte-
kening hebben voor de overschrijving van het beslagexploot kunnen niet worden ingeroe-
pen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die naar be-
horen de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleg-
gers, noch tegen de koper.”

4. De overheersende rechtsleer en rechtspraak zijn van oordeel dat art. 12 Handelshuur-
wet niet op art. 1575 Ger.W. primeert en dat de huurder van een goed wiens huurcontract 
geen vaste dagtekening heeft vóór de overschrijving van het beslag, uitgezet kan worden, 
ongeacht het bepaalde in art. 122.

5. Een minderheid van de auteurs en van de rechtspraak daarentegen, waarbij de eisers 
zich aansluiten, is van mening dat de huurder, ook in geval van beslag, zich kan beroepen 
op art. 12 art. Handelshuurwet, zodat het huurcontract zonder vaste dagtekening kan wor-
den tegengeworpen aan de koper, de verkrijger in de zin van art. 12, ingeval het goed 
meer dan zes maanden in gebruik is, ongeacht art. 1575 Ger.W. dat een vaste dagtekening 

1 Zie concl. O.M.
2 M. VANWIJCK-ALEXANDRE en L. HERVE, Actualités du droit, Ed. Story-scientia, 1994, p. 582 tot 584; 
C. ENGELS, “La saisie exécution immobilière et l’ordre”, in Les voies conservatoires et d’exécution, 
Ed. jeune Barreau Bruxelles, 1982, p. 235; M. LA HAYE en J. VANKERCKOVE, “Les baux commerciaux”, 
in Les novelles – Droit civil, deel VII, nr. 1743bis; D. CHABOT-LEONARD, Saisies conservatoires et sai-
sies exécution, Bruylant, Brussel, 1979, p. 369; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, Uitg. Story-scientia, 
2001, p. 498; J. T’KINT en M. GODHAIR, “Le bail commercial”, Rép. Not. 1990, p. 144; D. MICHIELS, 
“De huurovereenkomst bij vervreemding van het verhuurde goed”, R.W. 1991-1992, p. 657, en de al-
daar vermelde verwijzingen naar de rechtspraak.
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vereist3.
Het minderheidsstandpunt berust in hoofdzaak op twee argumenten.
Het eerste is hieruit afgeleid dat art. 12 Handelshuurwet afwijkt van de regels van het 

gemene recht (art. 1743 B.W.) volgens welke de huurder wiens huurcontract geen vaste 
dagtekening heeft door de koper zonder opzeg noch vergoeding uitgezet kan worden en 
dat uit de parlementaire voorbereiding van het Gerechtelijk Wetboek niet blijkt dat de 
wetgever met art. 1575 de handelshuurder de bescherming wou ontnemen die voornoemd 
art. 12 hem biedt.

Het tweede argument voert een coherentie aan in de regeling van de huurovereenkom-
sten. Het verwijst daarbij naar art. 55 Pachtwet en, inzake huur van de hoofdverblijfplaats, 
naar art. 9 Huurwet 1991.

6. Wat mij betreft, ik sluit me om de onderstaande redenen aan bij het meerderheid-
standpunt.

Art. 12 Handelshuurwet wijkt inderdaad af van de regels van het gemene recht die be-
palen dat de huurder wiens contract geen vaste dagtekening heeft, zonder opzeg noch ver-
goeding door de koper kan worden uitgezet. Dat neemt niet weg dat die afwijking binnen 
eenzelfde gebied van het recht past,  namelijk de huur van goederen,  terwijl  art.  1575 
Ger.W. tot een specifieke materie behoort, namelijk de gedwongen tenuitvoerlegging in-
zake beslag. Vraag is, zoals bepaalde auteurs oordeelkundig erop wezen, of het beslag-
recht al dan niet moet primeren op het huurrecht4.

Het feit dat de wetgever geen commentaar heeft gegeven bij de totstandkoming van art. 
1575 Ger.W. lijkt me onafdoend om te beweren dat de wetgever de handelshuurder de be-
scherming die art. 12 Handelshuurwet hem biedt, niet wou ontnemen, te meer daar die 
dwingende bepaling inzake beslagrecht5 in werking is getreden na voornoemd art. 12.

Het argument volgens hetwelk er een coherentie moet zijn in de regeling van de huur-
overeenkomsten, en dat daartoe verwijst naar art. 55 Pachtwet en, inzake huur van de 
hoofdverblijfplaats, naar art. 9 Huurwet 1991, lijkt me evenmin doorslaggevend.

Als er immers wordt aangenomen dat die bepalingen gelden in geval van verkopingen 
na beslag en dus primeren op art. 1575 Ger.W., dan is dat, aldus de rechtsleer en de recht-
spraak, omdat die bepalingen uitdrukkelijk de indeplaatsstelling bepalen, terwijl art. 12 
Handelshuurwet daarin niet voorziet6.

Luidens de artt. 55 Pachtwet en 9 Huurwet 1991 treedt de verkrijger immers “in de 
rechten en verplichtingen van de verhuurder”, ook al heeft het huurcontract geen vaste 
dagtekening en betrekt de huurder het goed sinds ten minste zes maanden. In die gevallen 
wordt het conflict opgelost door de tegenstelbaarheid aan de verkrijger die ten aanzien 
van de huurovereenkomst een derde blijft.

In art. 12 Handelshuurwet daarentegen bevat geen dergelijk mechanisme van tegenstel-
baarheid.

De bewoordingen “hij die het vergoede goed verkrijgt” in art. 12 Handelshuurwet slaan 
dus niet op de koper na beslag die, naar mijn mening, het voordeel van art. 1575 Ger.W. 

3 J.L. LEDOUX en B. CAMBIER, “Saisie immobilière en opposabilité des baux” , Rev. not. 1992, p. 569; 
J.L. LEDOUX,  R.P.D.B., Bijlage Dl. VIII, Trefwoord La saisie immobilière, 1996, p. 721; PAUWELS, 
noot onder Kh. Antwerpen, 30 mei 1989, R.W. 1989-1990, p. 443; G. DE LEVAL, “La saisie immobi-
lière”, Rép. Not., Dl. XIII, boek II, p. 211; Y. MERCHIERS, “Tegenstelbaarheid van huurcontracten hij 
eigendomsoverdracht”, T.P.R. 1983, p. 206, en de aldaar vermelde verwijzingen naar de rechtspraak.
4 M. VANWIJCK-ALEXANDRE en L. HERVE, Actualités du droit, Ed. Story-scientia, 1994, p. 584.
5 Cass., 16 nov. 1990, A.R. 6995, nr. 154.
6 Cass., 23 dec. 1977, A.C. 1978, 511; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en L. HERVE, Actualités du droit, Ed. 
Story-scientia, 1994, p. 584.
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geniet. Mijns inziens faalt het onderdeel dus naar recht.
Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0381.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 mei 2001 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 12 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het 

oog op de bescherming van het handelsfonds;
- artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de eisers, krachtens huurovereenkomsten zonder vaste 

dagtekening die door mevrouw D. gesloten waren in haar hoedanigheid van eigenares, 
panden huurden in de rue de la Station, nrs. 5 en 7 te Chièvres, dat op die panden beslag 
was gelegd en dat ze, blijkens een op 14 maart 2000 door notaris Demeure de Lespaul op-
gemaakt proces-verbaal openbaar, onder voorbehoud van opbod, werden verkocht aan de 
verweerders, dat de door de verweerders voor de vrederechter ingestelde rechtsvordering 
ertoe strekte de huurovereenkomst betreffende het in de rue de la Station, nr. 7 te Chièvres 
gelegen pand te ontbinden in het nadeel van de eisers en de eisers te doen veroordelen om 
de plaats te ontruimen binnen 24 uur na het vonnis, "zegt" de rechtbank, bij het bestreden 
vonnis, "voor recht dat de door O. D. (met de eisers) met betrekking tot dat pand gesloten 
huurovereenkomsten niet (aan de verweerders) kunnen worden aangevoerd; veroordeelt 
(de eisers) om dat pand te ontruimen binnen een maand na de uitspraak van het (...) von-
nis", op grond dat "(de verweerders) sedert 14 maart 2000 eigenaar geworden zijn van de 
in de rue de la Station, nrs. 5 en 7 te Chièvres gelegen panden; dat (de verweerders) te-
recht aanvoeren dat, krachtens artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek, de door O. D. 
met de (eisers) gesloten huurovereenkomsten betreffende de panden in de rue de la Stati-
on, nrs. 5 en 7 te Chièvres, bij ontstentenis van vaste dagtekening, niet tegen hen kunnen 
worden ingeroepen; dat zij dus terecht vorderen dat (de eisers) zouden worden veroor-
deeld om het in de rue de la Station, nr. 7, te Chièvres gelegen pand te ontruimen op straf-
fe van uitzetting".

Grieven
2. Tweede onderdeel
Artikel 12 van de handelshuurwet luidt als volgt: "zelfs wanneer het huurcontract het 

recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag 
hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts 
eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de 
huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke 
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opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval. Hetzelf-
de geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, 
ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft". De 
koper van een na beslag verkocht pand is een verkrijger onder bezwarende titel. Wanneer 
het verkochte pand krachtens een handelshuurovereenkomst is verhuurd en sedert meer 
dan zes maanden in gebruik is, kan de koper de huurder enkel uitzetten mits hij voor-
noemd artikel 12 naleeft. Krachtens artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek "kunnen 
huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het beslag-
exploot niet worden ingeroepen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige an-
dere schuldeiser die naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, 
noch tegen de beslagleggers, noch tegen de koper". Artikel 12 van de handelshuurwet 
wijkt evenwel af van die bepaling inzake handelshuur. Te dezen ontkent het bestreden 
vonnis niet  dat de eisers krachtens een handelshuurovereenkomst sedert  meer dan zes 
maanden een gedeelte van het in de rue de la Station nr. 7 gelegen pand in gebruik had-
den. Het stelt niet vast dat de verweerders de huur hebben opgezegd met inachtneming 
van de in artikel 12 van de handelshuurwet bepaalde voorwaarden, inzonderheid de op-
zeggingstermijn van een jaar. Het kon derhalve niet wettig beslissen dat de met de eisers 
gesloten huurovereenkomsten, en inzonderheid de handelshuur, niet tegen de verweerders 
konden worden aangevoerd (schending van de in het middel aangegeven bepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).

...
IV. Beslissing van het Hof
...
Tweede onderdeel:
Overwegende dat artikel 12 van de handelshuurwet van 30 april 1951 bepaalt 

dat, zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het 
goed te zetten in geval van vervreemding, hij die het verhuurde goed om niet of 
onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit mag zetten in de geval-
len en op de wijze als bepaald in dat artikel en dat hetzelfde geldt wanneer de 
huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, ingeval de 
huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft;

Overwegende evenwel dat, krachtens artikel 1575 van het Gerechtelijk Wet-
boek, huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving 
van het beslagexploot,  niet kunnen worden ingeroepen tegen de ingeschreven 
schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die naar behoren de in artikel 
1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleggers, noch 
tegen de koper;

Dat uit de opzet van artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de 
koper niet kan aangemerkt worden als verkrijger in de zin van artikel 12 van de 
handelshuurwet;

Dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat voornoemd artikel 12 afwijkt van 
artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek, faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Gérard.

Nr. 364

1° KAMER - 19 juni 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND FEIT - OP DE ALGEMENE ERVARING BERUSTEND FEIT 
- BEGRIP.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - VERBOD VOOR DE RECHTER OM 
ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP FEITEN DIE HEM UIT EIGEN WETENSCHAP BEKEND ZIJN - GEVOLG - 
ARTT. 1349 EN 1353 B.W. - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD VOOR DE 
RECHTER OM ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP FEITEN DIE HEM UIT EIGEN WETENSCHAP BEKEND ZIJN 
- GEVOLG - ARTT. 1349 EN 1353 B.W. - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING.

1º De raming van de netto-inkomsten uit een aandelenportefeuille is geen algemeen be-
kend feit noch een op de algemene ervaring berustend feit. 

2º en 3° Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap 
bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artt.  
1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging1.  (Artt. 
1349 en 1353 B.W.)

(H. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0383.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht voert eiser een middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser beschikt over een kapitaal dat is 

1 Cass., 11 jan. 2001, A.R. C.00.0192.F, nr. 19.



1440 HOF VAN CASSATIE 19.6.03 - Nr. 364 

geschat op ten minste het equivalent van 122 miljoen Belgische frank; dat het be-
slist "dat geen deskundige zal worden aangewezen om de waarde te ramen van 
de portefeuille die groot genoeg is om, bij correct beheer, netto-inkomsten ten 
bedrage van ongeveer 8 tot 9.000.000 BEF, dat is 700.000 BEF per maand, op te 
brengen; [...] dat de kosten voor het beheer van de portefeuille zijn meegerekend 
in de raming van de roerende inkomsten uit die portefeuille";

Overwegende dat het hof van beroep die raming van de door eisers portefeuille 
opgebrachte netto-inkomsten niet grondt op een algemeen bekend feit of op alge-
mene ervaring, maar op een feit dat hem uit eigen wetenschap bekend was en 
niet bleek uit enig stuk waarop het Hof vermocht acht te slaan;

Dat het arrest de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt 
en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent;

Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderde-

len van het middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het  uitspraak doet over de onder-

houdsuitkering en over de kosten;
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 over aan de bodemrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 365

1° KAMER - 19 juni 2003

1º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - 
VORIG ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
ARTIKEL 26, §2 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - ARBITRAGEHOF - 
VORIG ARREST - VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
ARTIKEL 26, §2 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF

3º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING - SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR - 
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - BEDRAG - MAXIMUMBEDRAG - GRONDWETTELIJKHEID.
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1º en 2° Indien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending  
door een wet van de artt. 10 en 11 G.W., is het niet verplicht het Arbitragehof een prejudi-
ciële vraag te stellen wanneer het Arbitragehof  reeds uitspraak heeft  gedaan op een  
vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp1. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)

3º Art. 307bis B.W. schendt de artt. 10 en 11 G.W. in zoverre het een verschil in behande-
ling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend krach-
tens 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 ho-
ger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot2.  
(Art. 307bis B.W.)

(M. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0569.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 februari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht voert eiser drie middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de echtscheiding van de 

partijen op 20 april 1999 is uitgesproken op grond van artikel 232 van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat het vonnis thans is overgeschreven, dat nog uitspraak dient 
te worden gedaan over de omkering van het in artikel 306 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde vermoeden en dat de maandelijkse inkomsten, na belasting, 
van eiser sedert 1 september 1999 ongeveer 44.000 BEF bedragen;

Overwegende dat het bestreden vonnis, daar het, met bevestiging van het be-
roepen vonnis, de maandelijkse onderhoudsuitkering die door verweerster was 
gevorderd op grond van artikel 306 van dat wetboek, vaststelt op 18.000 BEF, 
eiser veroordeelt tot een bedrag dat het derde te boven gaat van de inkomsten die 
hij volgens het vonnis ontvangt;

Overwegende dat het middel op grond van het arrest nr. 48/2000 van het Arbi-
tragehof van 3 mei 2000 aanvoert dat artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;

1 Art 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof, na de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9 maart 
2003, in werking getreden op 22 april 2003.
2 Arbitragehof nr. 163/2001, 19 dec. 2001, en nr. 48/2000, 3 mei 2000,  B.S. juli 2000, p.23843-
23844; Cass., 12 april 2002, A.R. C.00.0582.F, nr. 223.
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Overwegende dat, krachtens artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, in-
dien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending 
door een wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, het niet gehouden is 
een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer het reeds uitspraak 
heeft gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp;

Overwegende dat  het  Arbitragehof in  zijn arresten nrs.  48/2000 van 3 mei 
2000 en 163/2001 van 19 december 2001 voor recht heeft gezegd dat artikel 307-
bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen de schuldenaar van een 
uitkering tot levensonderhoud verleend krachtens de artikelen 306 en 307 van het 
Burgerlijk Wetboek, die meer mag bedragen dan een derde van inkomsten van 
de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud ver-
leend 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 in-
komsten van de tot uitkering gehouden echtgenoot;

Overwegende dat het Hof derhalve niet gehouden is een prejudiciële vraag te 
stellen aan het Arbitragehof;

Dat het bestreden vonnis de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt; 
Dat het middel gegrond is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis; 
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrech-

ter; 
Verwijst  de zaak naar  de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers,  zitting 

houdende in hoger beroep.

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 366

1° KAMER - 19 juni 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - BESLISSING OVER DE BEVOEGDHEID - 
VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - AARD VAN DE 
VOORZIENING.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
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GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - GEEN VERMELDING - MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

1º De voorziening die de procureur-generaal  bij  het hof van beroep krachtens art.  642  
Ger.W. instelt, valt onder dezelfde regels als de voorziening in burgerlijke zaken (Impli-
ciete oplossing)1. (Art. 642 Ger.W.)

2º Het middel dat geen enkele wettelijke bepaling vermeldt die door het bestreden vonnis  
zou worden geschonden, is niet-ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel in zake B. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0177.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 april 2003 gewezen door 

de Arrondissementsrechtbank te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan 

dit arrest is gehecht, voert eiser een middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het middel dat geen enkele wettelijke bepaling vermeldt die 

door het bestreden vonnis zou worden geschonden, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-gene-
raal.

1 In de rechtsleer bestaat onenigheid over de aard van de voorziening die art. 642 Ger.W. aan de 
proc.-gen. bij het hof van beroep voorbehoudt. Volgens A. FETTWEIS (Précis de droit judiciaire, dl. II, 
La compétence, Brussel, Larcier, 1971, nr. 55) is die voorziening geen cassatieberoep in de welom-
schreven betekenis van art. 608. Volgens mevr. CLOSSET-MARCHAL ("Le tribunal d'arrondissement: sai-
sie, pouvoir et décision", J.T. 1985, p. 22 en 23) zou de voorziening van de proc.-gen., wanneer zij 
opkomt tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank die met schending van een bevoegd-
heidsregel is gewezen, als hoger beroep zijn. Proc.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT daarentegen ("Con-
sidérations sur le projet de Code judiciaire", plechtige openingsrede 1 sept. 1966, Bruylant, p. 36 tot 
39) omschreef die voorziening als een "pourvoi". In het bovenstaande arrest heeft het Hof de stelling 
gevolgd die is afgeleid uit een arrest van 6 maart 1987 (AR 5671, nr. 404) dat een voorziening heeft 
verworpen die de proc.-gen. op grond van art. 642 Ger.W. had ingesteld, en het middel niet-ontvan-
kelijk verklaard in zoverre het geen melding maakte van de wettelijke bepalingen die geschonden 
zouden zijn.
X.D.R.
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Nr. 367

1° KAMER - 19 juni 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSVERLIEZEN - 
BEURSVERRICHTINGEN - ACTIVITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - AFTREKBAARHEID - VOORWAARDE.

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - INKOMSTENBELASTINGEN - 
BEURSVERRICHTINGEN - BEDRIJFSVERLIEZEN - AFTREKBAARHEID - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING.

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - INKOMSTENBELASTING - 
BEURSVERRICHTINGEN - BEDRIJFSVERLIEZEN - AFTREKBAARHEID - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING.

1º Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verreke-
ning van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van  
een  handelsvennootschap  slechts  als  aftrekbare  beroepskosten  kunnen  worden  be-
schouwd 'als ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennoot-
schap', verantwoordt zijn beslissing naar recht als het overweegt dat niet bewezen is hoe  
de aankoop van beurseffecten in verband met het doel van de vennootschap kan worden  
gebracht, ook al preciseren de statuten dat de handelsvennootschap alle financiële ver-
richtingen mag doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden1 2.  
(Art. 49 W.I.B. 1992)

2º en 3° Een vraag die geen onderscheid aanvoert dat de wet maakt tussen verschillende  
rechtzoekenden of rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar  
wel een onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen die niet onder de-
zelfde regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde rechtssituatie bevinden, dient niet  
aan het Arbitragehof gesteld te worden. (Artt. 49, 183 en 185 W.I.B. 1992; art. 26 Bijzon-
dere Wet Arbitragehof)

(Floridienne Chimie N.V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
1. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging zoals ze blijken uit de vast-

stellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
kunnen als volgt worden samengevat:

2. Het maatschappelijk doel van eiseres bestaat in de uitoefening van nijverheid, verte-
genwoordiging en handel in scheikundige producten, non-ferrometalen, mineralen en ver-
schillende uitrustingen. Haar statuten preciseren dat zij alle financiële verrichtingen mag 
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

3. Op 18 december 1991 koopt eiseres 94 call-opties (aankoop-opties) die elk betrek-
king hebben op 100 aandelen van de Nederlandse vennootschap Royal Dutch, voor een 
totale prijs van 2.748.184 BEF, en 94 put-opties (verkoop-opties) die eveneens elk betrek-
king hebben op 100 Royal Dutch-aandelen-aandelen, voor een totale prijs van 6.612.818 
BEF.

’s Anderendaags vraagt eiseres de call-opties op en koopt zij 9.400 Royal Dutch-aande-

1 Zie concl. O.M.
2 Cass. 19 juni 2003, A.R. F.01.0079.F, nr. 369; Cass. 3 mei 2001, A.R. F.99.0159.F, nr. 253 en 18 
jan. 2001, A.R. F.99.0114.F, nr. 34.
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len voor 22.328.995 BEF.
Op 23 december 1991 vraagt eiseres de put-opties op en herverkoopt zij de 9.400 Royal 

Dutch-aandelen voor 30.917.070 BEF.
In haar boekhouding en in haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslag-

jaar 1992 trekt eiseres de aankoopprijs van de call- en put-opties, zijnde een totaal van 
9.361.002 BEF, af als financiële kosten. Bovendien heeft zij de kosten van aankoop en 
verkoop van de aandelen, zijnde een totaal van 625.212 BEF, afgetrokken.

4. Bij een wijzigingsbericht van 21 september 1994 heeft de belastingambtenaar de af-
trek van die bedragen van 9.361.002 BEF en 625.212.BEF geweigerd, en voor de ven-
nootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1992 werd een belastingverhoging van 50% in-
gekohierd.

5. Bij beslissing d.d. 25 mei 1998 van de gewestelijk directeur te Bergen wordt het be-
zwaar van eiseres tegen die aanslag afgewezen, behalve m.b.t de aftrek van de kosten van 
aankoop en verkoop van de aandelen (625.212 BEF).

De directeur is van oordeel dat de aankoop van de opties, en nadien de aankoop en de 
verkoop van de effecten,  uiteindelijk tot  een gerealiseerde minderwaarde van 772.927 
BEF hebben geleid. Een dergelijke minderwaarde op aandelen kan evenwel niet als be-
roepskosten worden afgetrokken (Art. 198, 7° W.I.B.).

6. Het bestreden arrest verklaart de voorziening van eiseres niet-gegrond m.b.t. de af-
trek van de aankoopprijs van de opties.

Het steunt op twee soorten redenen die als volgt kunnen worden samengevat.
Enerzijds bewijst eiseres niet dat de aankoop van de opties en het opvragen ervan ver-

band houdt met het doel van de vennootschap die bestaat in de uitoefening van nijverheid, 
vertegenwoordiging en handel in scheikundige producten, non-ferrometalen, mineralen en 
verschillende uitrustingen, ook al preciseren haar statuten dat zij alle financiële verrichtin-
gen mag doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Eiseres 
bewijst bijgevolg niet dat de litigieuze uitgaven de kenmerken van “beroepskosten” verto-
nen zoals wordt vereist bij art. 49 W.I.B.

Anderzijds werden die uitgaven niet gedaan om belastbare beroepsinkomsten te verkrij-
gen of te behouden, maar in tegendeel, alleen met de bedoeling om een belastbaar inko-
men te veranderen in een vrijgestelde meerwaarde en aldus een vermindering van de be-
lastingdruk te verkrijgen. Kosten die exclusief worden gedaan om niet het belastbaar net-
to-inkomen maar wel om het bedrag van de aanslag zelf te verminderen, zijn evenwel 
geen beroepskosten.

7. Het eerste middel voert de schending aan van de artt. 23, §1, inzonderheid 1° en §2, 
inzonderheid 1°, 24, 37, 49, 53, 1°, 183 en 185 W.I.B. 1992.

Eiseres verwijt het bestreden arrest te oordelen dat de eisende vennootschap, om de liti-
gieuze uitgaven als beroepskosten te mogen aftrekken, had moeten aantonen dat die uitga-
ven “noodzakelijkerwijs  betrekking hebben op haar  maatschappelijke  activiteit”  of  op 
haar statutair doel, en te beslissen, daar zulks niet het geval is, dat de aankoopprijs van de 
put- en call-opties niet als beroepskosten kan worden afgetrokken omdat niet voldaan is 
aan de voorwaarden van art. 49 W.I.B. 1992.

8. Het middel voert de interpretatie aan van art. 49 W.I.B. 1992 en verdedigt, kort sa-
mengevat, de stelling dat alle kosten van een vennootschap die aan de vennootschapsbe-
lasting onderworpen is, noodzakelijkerwijs beroepskosten zijn.

9. Laten wij meteen erop wijzen, zoals eiseres trouwens ook doet, dat die stelling is af-
gewezen bij een arrest van 18 januari 2001 van uw Hof3. Volgens dat arrest kunnen “de 

3 Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0114.F, nr. 34.
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uitgaven van een handelsvennootschap (...) beschouwd worden als aftrekbare beroepskos-
ten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, d.w.z. aangezien het om een 
vennootschap gaat, dat ze noodzakelijkerwijs betrekking moeten hebben op haar maat-
schappelijke activiteit”. Bijgevolg beslist uw Hof dat de bestreden beslissing wettig de af-
trek kon verwerpen van uitgaven die vergelijkbaar zijn met die in het onderhavige geschil 
“op grond van de overweging dat eiseres niet aantoont ‘hoe de litigieuze verrichtingen 
noodzakelijk waren voor de uitoefening van haar maatschappelijke activiteit, zoals deze in 
haar statuten is omschreven’".

Ik voeg eraan toe dat uw Hof in een tweede zaak4 met soortgelijke bewoordingen de-
zelfde uitspraak heeft gedaan:

“Overwegende dat uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtsper-
soon is die opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid niet kan worden afge-
leid dat al haar uitgaven van haar brutowinst mogen worden afgetrokken;

Overwegende dat de uitgaven van een handelsvennootschap beschouwd kunnen wor-
den als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, 
d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs betrekking moeten hebben op haar maatschappelijke acti-
viteit;

Overwegende dat het middel dat aanvoert dat voor een vennootschap alleen niet aftrek-
bare uitgaven zijn deze waarvan de werkelijkheid of het bedrag niet verantwoord worden 
alsmede deze die uitdrukkelijk en beperkt in de wet zijn opgesomd, faalt naar recht”.

10. Gelet op het belang van de kwestie, is het wellicht aangewezen dat mijn ambt nog 
eens, nu schriftelijk, zijn zienswijze uiteenzet die uw Hof in beide net vermelde arresten 
heeft gedeeld.

11. Enerzijds resulteert de verkoop van de aandelen in een meerwaarde van 8.534.075 
BEF. (Verkoopprijs 30.917.070 BEF – Aankoopprijs 22.382.995 BEF). Met toepassing 
van art. 192 W.I.B. 1992, zoals het toentertijd van toepassing was, is de meerwaarde op 
aandelen vrijgesteld.

Anderzijds, door aftrek van de aankoopprijs van de opties, zijnde 9.361.002.BEF, leidt 
de verrichting uiteindelijk tot verlies. Dat verlies wordt door eiseres geboekt in de post 
lasten en, wordt, als beroepskosten, afgetrokken van de te betalen belasting. Zo wordt het 
verlies fiscaal omgezet in een belastingbesparing.

12. De fiscus verwerpt dat procédé. Hij neemt weliswaar aan dat de meerwaarde op 
aandelen niet belastbaar is, maar oordeelt dat de last, namelijk de aankoopprijs van de op-
ties geen bedrijfslast is.

13.  De voorwaarden waaronder een last  als beroepskosten kan worden afgetrokken, 
staan vermeld in art. 49 W.I.B. 1992.

Luidens die bepaling zijn als beroepskosten aftrekbaar “de kosten die de belastingplich-
tige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door 
middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het ge-
meen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed”.

Het gaat hier om het eerste lid van die tekst. In het tweede lid worden preciseringen ge-
geven die hier niet ter zake doen, en die betrekking hebben op de wijze waarop, op boek-
houdkundig vlak, bepaald wordt of een uitgave in het belastbare tijdperk gedaan werd.

Ingevolge art. 183 W.I.B. 1992, is art. 49, dat behoort tot het gedeelte van het W.I.B. 
1992 dat aan personenbelasting gewijd is, in de regel van toepassing op vennootschapsbe-
lasting.

4 Cass., 3 mei 2001, A.R. F.99.0159.F, nr. 253.
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14. Van de drie in art. 49 W.I.B. 1992 vervatte voorwaarden – uitgave die gedaan is in 
het belastbare tijdperk om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en die in 
de regel door middel van bewijsstukken wordt verantwoord – verdient, in de onderhavige 
zaak, vooral de tweede onze aandacht.

Wat verstaat men onder uitgaven “om inkomsten te verkrijgen of te behouden”?
In het licht van de meest recente rechtspraak van uw Hof, omvat die voorwaarde m.b.t. 

uitgaven, twee samenlopende vereisten die een geheel vormen: door de aard ervan, het 
verkrijgen of behouden van de beroepsinkomsten als oogmerk hebben, en een noodzake-
lijk causaal verband vertonen met de uitoefening van de beroepsbezigheid5.

15. In de onderhavige zaak vormt het criterium van de causaliteit het twistpunt.
Volgens eiser mag er, wanneer het gaat om een uitgave van een vennootschap, geen 

oorzakelijk verband met de beroepsbezigheid worden geëist. Om uit te maken of de uitga-
ve al dan niet aftrekbaar is, is het, in die opvatting, voldoende na te gaan of voldaan is aan 
het criterium van het oogmerk.

Eisers argumenten kunnen als volgt worden samengevat. Inzake personenbelasting is 
het criterium van de causaliteit verantwoord, omdat op grond van het vereiste dat er een 
verband met het beroep moet bestaan, uitgemaakt kan worden of de uitgaven daadwerke-
lijk van de inkomsten uit het beroep moeten worden afgetrokken (art. 49) dan wel of ze 
integendeel verband houden met een andere categorie inkomsten (diverse inkomsten, artt. 
90, 1° en 97 W.I.B. 1992, inkomsten van roerende goederen, art. 22 W.I.B. 1992, inkom-
sten van onroerende goederen, art. 13 W.I.B. 1992).

De in art. 49 bedoelde “beroepskosten” zijn immers kosten die “op de beroepsinkom-
sten betrekking hebben” (art. 23, §2, 1°), in tegenstelling tot, enerzijds, kosten die betrek-
king hebben op andere categorieën belastbare inkomsten (inkomsten van onroerende goe-
deren, inkomsten van kapitalen en roerende goederen, diverse inkomsten) en, anderzijds, 
op uitgaven, die niet “inherent zijn aan de uitoefening van het beroep”6.

16. Inzake vennootschapsbelasting bestaat er daarentegen, nog steeds volgens eiseres, 
maar  een  enkele  categorie  inkomsten:  beroepsinkomsten.  Derhalve  hoeft  bij  vennoot-
schapsbelasting geen criterium van beroepswerkzaamheid in aanmerking te worden geno-
men.

Die stelling berust op de overweging dat “een handelsvennootschap die aan vennoot-
schapsbelasting is onderworpen een rechtspersoon is die uitsluitend opgericht is met het 
oog op een winstgevende bezigheid, zodat alle bezittingen van de vennootschap ‘aange-
wend worden voor de uitoefening van de beroepsbezigheid’ van de vennootschap in de 
zin van voornoemd art. 37 W.I.B. (…) en dat alle inkomsten uit die bezittingen, ongeacht 
de toepassing van de voorheffingen, belast kunnen worden als beroepsinkomsten en, meer 
bepaald als winsten in de zin van de artt. 23, §1, 1° en 24 W.I.B.”7

Zo “zijn, in tegenstelling tot de kosten die een natuurlijk persoon maakt om inkomsten, 
die niet noodzakelijk beroepsinkomsten zijn, te verkrijgen of te behouden (…), alle kosten 
die  een  aan  vennootschapsbelasting  onderworpen  vennootschap  maakt,  bedrijfskosten, 
aangezien alle inkomsten van een dergelijke vennootschap beroepsinkomsten zijn (…). 
Net zoals alle inkomsten en meerwaarden van een vennootschap het kenmerk van be-
roepsinkomsten vertonen, ook al zijn ze het resultaat van verrichtingen die geen verband 
houden met het statutair doel of met de gebruikelijke activiteit van de vennootschap (…), 

5 Zie inzonderheid concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 nov. 1997, in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 
497 en Cass.,  13 feb.  1998, F.97.0001.F, nr.  87.  Over de keuze van die (Franse) termen, zie,  v. 
COPPENS en BAILLEUX, L’impôt des personnes physiques, uitg. 1992, p. 199-200.
6 Over  dat  begrip,  zie  Cass.,  21  nov.  1997,  A.R.  F.97.0016.F,  nr.  397  en  13  feb.  1998,  A.R. 
F.97.0001.F, nr. 87.
7 Verzoekschrift, nr. 7, p. 14.
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zijn alle kosten die een vennootschap maakt, beroepskosten, ook al hebben ze betrekking 
op verrichtingen die geen verband houden met statutair doel van de vennootschap of met 
haar gebruikelijke activiteit”8.

Ten slotte, hoewel de artt. 23, §2, 1° en 49 W.I.B. 1992 ingevolge voornoemd art. 183 
van toepassing zijn inzake vennootschapsbelasting, kunnen noch art.  185 W.I.B. 1992, 
noch enige andere bepaling van het W.I.B., inkomsten of meerwaarden afkomstig van 
verrichtingen die geen verband houden met het statutair doel of van geïsoleerde verrich-
tingen die buiten de gebruikelijke activiteiten van de vennootschap vallen, aan een bijzon-
dere regeling onderwerpen.

17. Ik kan mij niet aansluiten bij de redenering van eiseres als zou er automatisch vrij-
stelling zijn.

Een handelsvennootschap streeft weliswaar een winstoogmerk na, ook al moet worden 
toegegeven dat zij dat doet binnen de perken van een maatschappelijk doel.

En indien, zoals verweerder terecht erop wijst, handelsvennootschappen belast worden 
op bruto-inkomsten van activiteiten die geen verband houden met hun maatschappelijk 
doel, dan gebeurt dit omdat ze tot stand komen met miskenning van het beginsel van de 
statutaire specificiteit van de rechtspersoon.

Ook denk ik, in tegenstelling tot eiseres, dat er voor een rechtspersoon die handel drijft, 
die onderworpen is aan art. 49 W.I.B. 1992, net zoals voor een natuurlijke persoon die on-
der het stelsel van de personenbelasting valt, uitgaven zijn die de beroepsinkomsten niet 
aantasten. Het gaat in casu om uitgaven om inkomsten te verwerven die geïnd zijn buiten 
de maatschappelijke activiteit en die bijgevolg niet inherent zijn aan de uitoefening van 
het beroep van die rechtspersoon.

Ik meen overigens die zelfde mening terug te vinden bij  K. DE MOOR
9,  wanneer hij 

schrijft: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar, de kosten die de belastingplichtige in het be-
lastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden. Om aftrekbaar te zijn, moeten de kosten noodzakelijkerwijze hun oorzaak vin-
den in omstandigheden die eigen zijn aan de door de vennootschap geëxploiteerde onder-
neming”10.

18. Bijgevolg ben ik van oordeel dat de bestreden beslissing, die weigert te aanvaarden 
dat de uitgaven voor de aankoop van opties voor aankoop en verkoop van aandelen als be-
roepskosten worden afgetrokken en daarbij overweegt dat de eisende vennootschap niet 
bewijst hoe de financiële verrichtingen die voornoemde uitgaven hebben teweeggebracht, 
verband houden met haar maatschappelijk doel, naar recht verantwoord is.

19. Tot slot heeft het bestreden arrest, ondanks zijn bewoordingen die in het middel 
vermeld zijn, geen toepassing gemaakt van art. 53, 1°, W.I.B. 1992, en bijgevolg doelt het 
middel op een bepaling die niets uitstaande heeft met de bestreden beslissing en is het dus, 
zoals verweerder aanvoert, niet-ontvankelijk.

20. Het tweede onderdeel voert, bijkomend, de schending aan van de artt. 10 en 11 
G.W.

Eiseres voert aan dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel op twee punten miskend is. 
Het  eerste door een niet  te verantwoorden verschil  in behandeling tussen de vennoot-
schappen die aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn naar gelang van de omschrij-
ving van hun maatschappelijk doel of hun gebruikelijke activiteiten, het tweede, door een 
niet  te  verantwoorden  verschil  in  behandeling  tussen,  enerzijds,  de  vennootschappen 

8 Verzoekschrift, nr. 8, p. 15.
9 K. DE MOOR, Fiscale rechtspraakoverzichten – Inkomstenbelasting 1980-1998, Gent, Larcier, 2000, 
p. 71, nr. 120.
10 Door ons onderstreept.
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waarvan een gedeelte van de kosten die gemaakt zijn om inkomsten te verkrijgen of te be-
houden niet aftrekbaar zouden zijn, en anderzijds, natuurlijke personen waarvan de kosten 
die gemaakt zijn om inkomsten te verkrijgen of te behouden altijd aftrekbaar zijn, ofwel 
van hun beroepsinkomsten, ofwel van hun overige inkomsten, en waarvan de inkomsten 
slechts op hun nettobedrag kunnen worden belast.

21. Betreffende de eerste grief van onwettigheid, komt het mij niet voor dat het middel 
preciseert hoe de beslissing die de aftrek van uitgaven van een vennootschap pas als be-
roepskosten aanneemt als ze verband houden met haar maatschappelijk doel, een schen-
ding van de artt. 10 en 11 G.W. oplevert.

22. Betreffende de tweede grief van onwettigheid sluit ik me aan bij verweerder en ben 
ik van oordeel dat eiseres niet opkomt tegen een niet te verantwoorden verschil in behan-
deling  tussen  verschillende  rechtzoekenden  of  rechtscategorieën  die  zich  in  dezelfde 
rechtssituatie bevinden, maar wel tegen een onderscheid in behandeling tussen twee ver-
schillende categorieën rechtzoekenden, de ene rechtspersonen en de andere natuurlijke 
personen, die, ten dele niet onder dezelfde fiscale regels vallen en zich bijgevolg niet in 
dezelfde rechtssituatie bevinden.

23. Derhalve dient de door eiseres voorgestelde prejudiciële vraag niet aan het Arbitra-
gehof te worden gesteld.

(...)
III. Besluit.
25. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0066.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 25 mei 2001 door het Hof 

van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht. Advocaat-ge-

neraal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Tot staving van haar cassatieberoep voert eiseres twee middelen aan. Ze zijn 

als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, §1, inzonderheid 1°, en §2, inzonderheid 1°, 24, 37, 49, 53, 1°, 183 en 

185 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast "dat (eiseres) op 18 december 1991 94 call-opties heeft gekocht die 

elk betrekking hebben op 100 Royal Dutch-aandelen, voor de prijs van 2.748.184 BEF, en 
94 put-opties, die eveneens elk betrekking hebben op 100 Royal Dutch-aandelen, voor een 
totale prijs van 6.612.818 BEF; dat zij 's anderendaags de call-opties opvroeg en 9.400 
Royal Dutch-aandelen voor 22.328.995 BEF kocht; dat zij vervolgens, op 23 december 
1991 de put-opties opvroeg en de aandelen herverkocht voor 30.917.070 BEF; dat zij al-
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dus een meerwaarde op aandelen van 8.534.075 BEF heeft gerealiseerd die fiscaal vrijge-
steld is; dat zij evenwel de aankoopprijs van de call- en put-opties, zijnde een totaal van 
9.361.002 BEF, als allerlei financiële kosten wil aftrekken (...); dat de belastingadmini-
stratie  bij  haar  wijzigingsbericht  van 21 september  1994 (..)het  bedrag van 9.361.002 
BEF, zijnde de aankoopprijs van de call- en putopties, als niet-toegestane uitgaven heeft 
afgewezen"; dat de beslissing van de directeur het desbetreffende bezwaar van eiseres 
heeft afgewezen,

dat  het  arrest  vervolgens  beslist  dat  "de  administratie  terecht  het  bedrag  van  (...) 
9.361.002 BEF als niet-toegestane uitgave heeft aangemerkt" en de bestreden beslissing 
op dat punt bevestigt,

op grond "dat uitgaven als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt wan-
neer ze, enerzijds, inherent zijn aan de uitoefening van het beroep en, anderzijds, gedra-
gen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, zoals artikel 49 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt, dat (eiseres) staande houdt dat voor-
noemd artikel 49 niets te maken heeft met de vennootschapsbelasting (..), dat haar stand-
punt daaromtrent niet kan worden gevolgd; dat voornoemd artikel 49 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 weliswaar voorkomt onder het opschrift 'personenbe-
lasting' maar wel degelijk ingevolge artikel 183 van dat wetboek van toepassing is op ven-
nootschapsbelasting; dat bovendien uit  de omstandigheid dat een handelsvennootschap 
een rechtspersoon is die uitsluitend opgericht is met het oog op een winstgevende bezig-
heid niet kan worden afgeleid dat al haar uitgaven van haar brutowinst mogen worden af-
getrokken;  dat,  integendeel,  uitgaven  van  een  handelsvennootschap  als  aftrekbare  be-
roepskosten beschouwd kunnen worden als ze inherent zijn aan de uitoefening van het be-
roep, d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs betrekking moeten hebben op haar maatschappelij-
ke activiteit, dat het maatschappelijk doel van (eiseres) hier bestaat in de uitoefening van 
nijverheid, vertegenwoordiging en handel in scheikundige producten, non ferrometalen, 
mineralen en verschillende uitrustingen; dat (eiseres) niet bewijst hoe de aankoop van de 
opties in de context van de hierboven verrichting in verband kan worden gebracht met een 
dergelijke activiteit, ook al preciseren haar statuten dat zij alle financiële verrichtingen 
mag doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden; dat de belas-
tingplichtige het bewijst dient te leveren dat uitgaven die hij van het brutobedrag van zijn 
inkomsten wil aftrekken, beroepsuitgaven zijn "

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
(1) Inzake personenbelasting bestaat het belastbaar inkomen uit de netto-inkomsten van 

de volgende categorieën: 1° inkomsten van onroerende goederen; 2° inkomsten van kapi-
talen en roerende goederen; 3° beroeps-inkomsten; 4° divers inkomen (artikel 6 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); beroepsinkomsten omvatten met name de 
"winst" (artikel 23, §1, l° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), d.w.z. 
"winst uit inkomsten van nijverheids-, handels-, of landbouwbedrijven" (artikel 24 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); "onverminderd de toepassing van de voor-
heffingen, worden de inkomsten van roerende goederen en van kapitalen en van onroeren-
de goederen als beroepsinkomsten aangemerkt (en bijgevolg, in het geval van een exploi-
tant, als winst) wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten " (artikel 37 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); artikel 23, §2 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 luidt als volgt: "onder het nettobedrag van beroepsinkomsten 
wordt verstaan het totale bedrag van die inkomsten (...) na uitvoering van de volgende be-
werkingen: 1° het brutobedrag van de inkomsten van iedere beroepswerkzaamheid wordt 
verminderd met de beroepskosten die op deze inkomsten betrekking hebben"; artikel 49 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt: "als beroepskosten 
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zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan 
of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (...) "; de in artikel 
49 bedoelde "beroepskosten " zijn dus de kosten die "op de beroepsinkomsten betrekking 
hebben" (artikel 23, §2, 1°), in tegenstelling, enerzijds, tot kosten die betrekking hebben 
op andere categorieën belastbare inkomsten (inkomsten uit onroerende goederen, inkom-
sten uit kapitalen en roerende goederen, divers inkomen) en, anderzijds, tot "uitgaven van 
persoonlijk aard", waarvan artikel 53, 1 °, voorbeelden geeft, en die "voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn" d.w.z. niet inherent aan de uitoefe-
ning van het beroep; als een exploitant gedane kosten van zijn winst wil aftrekken, vol-
staat het dus niet dat ze "gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen 
ofte behouden": ze moeten bovendien inherent zijn aan de uitoefening van zijn beroep; in-
dien een exploitant aldus een vastgoedspeculatie doet "buiten de uitoefening van zijn be-
roepswerkzaamheid (bijvoorbeeld: aankoop van grond om hem te verkavelen en per kavel 
voort te verkopen), zal de winst die hij uit de speculatie haalt afzonderlijk belast worden 
als diverse inkomsten (artikel 90, 1°), en zal hij de kosten van die verrichten kunnen af-
trekken, niet van zin beroepsinkomsten, maar wel van die diverse inkomsten (artikel 97 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); zo ook zijn kosten voor onderhoud 
of herstel van vastgoed, die gedragen zijn door een exploitant om huurinkomsten te ver-
krijgen of te behouden, niet als beroepskosten aftrekbaar indien het onroerend goed niet 
bestemd is voor het beroep van de exploitant (maar aftrekbaar van zijn inkomsten uit on-
roerende goederen ten belope van een forfaitair bedrag: artikel 13 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992); inzake personenbelasting zijn kosten die gemaakt zijn om 
belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden altijd aftrekbaar, ofwel van de beroeps-
inkomsten, als die kosten inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, ofwel van ande-
re belastbare inkomsten in de overige gevallen; (2) inzake vennootschapsbelastingen be-
paalt artikel 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat voorkomt onder 
titel III "Vennootschaps-belasting": "Onder voorbehoud van de in deze titel omschreven 
afwijkingen zijn, wat hun aard betreft, de inkomsten die onderworpen zijn aan de ven-
nootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, dezelfde als die welke inzake personenbe-
lasting worden beoogd; het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toe-
passing zijn op winst" zoals vermeld zijn in de artikelen 23, §1, 1° en 24 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992; een aan belasting onderworpen handelsvennootschap 
is een rechtspersoon die uitsluitend opgericht is met het oog op een winstgevend bezig-
heid, zodat alle bezittingen van de vennootschap "aangewend worden voor de uitoefening 
van de beroepsbezigheid" van de vennootschap in de zin van voornoemd artikel 37 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en zodat alle inkomsten uit die bezittingen, on-
geacht de toepassing van de voorheffingen, belast kunnen worden als beroepsinkomsten 
en, meer bepaald, als winst in de zin van de artikelen 23, §1, 1° en 24 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, luidens artikel 185 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992 zijn "vennootschappen belastbaar op het totale bedrag van de winst (...)"; 
noch dat artikel, noch enige andere bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, kunnen inkomsten of meerwaarden afkomstig van verrichtingen die geen ver-
band houden met het statutair doel van de vennootschap of van geisoleerde verrichtingen 
die buiten de gebruikelijke activiteiten van de vennootschap vallen, aan een bijzondere re-
geling onderwerpen; de artikelen 183 en 185 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 sluiten uit dat men op vennootschappen het voor de personenbelasting geldende 
onderscheid toepast tussen beroepsinkomsten en inkomsten uit verrichtingen die gedaan 
zijn  "buiten het  uitoefenen van een beroepswerkzaamheid",  die  als  diverse  inkomsten 
worden belast (artikel 90, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); (3) in-
gevolge voornoemd artikel 183 zijn de artikelen 23, §2, 1° en 49 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 van toepassing inzake vennootschapsbelasting; toch zijn, in 
tegenstelling tot de kosten die een natuurlijk persoon maakt om inkomsten, die niet nood-
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zakelijk beroepsinkomsten zijn, te verkrijgen of te behouden, alle kosten die een aan ven-
nootschapsbelasting onderworpen vennootschap maakt, beroepskosten, aangezien alle in-
komsten van een dergelijke vennootschap beroepsinkomsten zijn; net zoals alle inkomsten 
en meerwaarden van een vennootschap het kenmerk van beroepsinkomsten vertonen, ook 
al zijn ze het resultaat van verrichtingen die geen verband houden met het statutair doel of 
met de gebruikelijke activiteit van de vennootschap; (4) uit het feit dat alle kosten van een 
vennootschap beroepskosten zijn, kan uiteraard niet worden afgeleid dat alle kosten van 
een vennootschap aftrekbaar zijn voor de vaststelling van de belastbare nettowinst; ook 
moeten die kosten, wanneer het gaat om vrijwillig gedane uitgaven, "gedaan of gedragen 
zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden", zodra aan die voorwaarde 
is voldaan, moet de aftrek van de uitgaven die een vennootschap heeft gedragen, worden 
toegestaan, cfr. supra 3, ook al hebben ze betrekking op verrichtingen die geen verband 
houden met statutair doel van de vennootschap of met haar gebruikelijke activiteit; een 
andere beslissing dienaangaande zou ertoe leiden dat verrichtingen van een vennootschap 
die geen verband houden met haar statutair doel of met haar gebruikelijke activiteit, zon-
der enige wettekst onderworpen worden aan een exorbitante regeling volgens welke alle 
bruto-inkomsten belastbaar zouden zijn zonder aftrek van de kosten die gemaakt zijn om 
ze te verkrijgen, zulks in strijd met het algemeen beginsel dat met name tot uiting komt in, 
artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, volgens hetwelk de belas-
ting enkel betrekking heeft op het netto-inkomen; (5) door hier te beslissen dat eiseres be-
paalde uitgaven niet als beroepskosten mag aftrekken, op grond dat zij niet bewijst dat ze 
dat ze "noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de uitoefening van haar maatschappelij-
ke activiteit" of op haar maatschappelijk doel, negeert het arrest dat alle inkomsten, meer-
waarden incluis, van een vennootschap die aan vennootschapsbelasting is onderworpen, in 
de vennootschapsbelasting belastbare winst uitmaken, ook al komt hij voort uit verrichtin-
gen die geen verband houden met haar maatschappelijk doel of haar gebruikelijke activi-
teit (schending van de artikelen 23, §1, inzonderheid 1°, 24, 37, 183 en 185 van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992) en dat alle kosten die de vennootschap draagt 
om dergelijke inkomsten te verkrijgen of te behouden beroepskosten zijn in de zin van ar-
tikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (schending van de artikelen 
23, §2, inzonderheid 1°, en 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en, 
voor zoveel als nodig, schending van artikel 183 van het Wetboek van de inkomsten-be-
lastingen 1992); door te beslissen dat de uitgaven van de vennootschap, om aftrekbaar te 
zijn "noodzakelijkerwijs betrekking moeten hebben op de uitoefening van het beroep", 
steunde het arrest blijkbaar op artikel 53, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, dat doelt op "uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
niet noodzakelijk zin"; als zulks de draagwijdte van het arrest is, heeft het op onwettige 
wijze een bepaling die alleen natuurlijke personen betreft, uitgebreid tot vennootschappen 
die aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen (schending van de artikelen 53, 1° en 
183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

1.2. Tweede onderdeel (bijkomend):
Ingeval uit de samenlezing van de artikelen 49, 183 en 185 van het Wetboek van de in-

komstenbelastingen (1992) volgt dat, indien een aan vennootschapsbelasting onderworpen 
vennootschap verrichtingen doet die geen verband houden met haar statutair doel of haar 
gebruikelijke activiteiten, de daaruit voortkomende winst belastbaar is op het brutobedrag 
ervan, waarbij de door de vennootschap gedragen kosten om die winst te verkrijgen of te 
behouden er niet van aftrekbaar zijn, dan miskennen die artikelen het in de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel, enerzijds, door een niet te verant-
woorden verschil in behandeling in te voeren tussen de vennootschappen die aan vennoot-
schapsbelasting onderworpen zijn, naar gelang van de omschrijving van hun maatschap-
pelijk doel of hun gebruikelijke activiteiten, en anderzijds, door een niet te verantwoorden 
verschil in behandeling in te voeren tussen de vennootschappen waarvan een gedeelte van 
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de kosten die gemaakt zijn om inkomsten te verkrijgen of te behouden niet aftrekbaar zou-
den zijn, en, natuurlijke personen waarvan de kosten die gemaakt zijn om inkomsten te 
verkrijgen ofte behouden altijd aftrekbaar zijn, ofwel van hun beroepsinkomsten, ofwel 
van hun overige inkomsten, en waarvan de inkomsten slechts op hun nettobedrag kunnen 
worden belast; door toepassing te maken van de aldus uitgelegde artikelen 49 en 183 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) schendt het arrest de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres dankzij het opvragen van aan-

koop- en verkoopopties op aandelen een meerwaarde heeft gerealiseerd die fis-
caal vrijgesteld is en de aankoopprijs van die opties als beroepskosten wil aftrek-
ken;

Overwegende  dat  uit  de  omstandigheid  dat  een  handelsvennootschap  een 
rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid niet 
kan worden afgeleid dat al haar uitgaven van haar brutowinst mogen worden af-
getrokken;

Overwegende dat de uitgaven van een handelsvennootschap beschouwd kun-
nen worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening 
van het beroep, d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs moeten betrekking hebben op 
haar maatschappelijke activiteit;

Overwegende dat het arrest eerst erop wijst dat "het maatschappelijk doel van 
(eiseres) bestaat in de uitoefening van nijverheid, vertegenwoordiging en handel 
in scheikundige producten, non-ferrometalen, mineralen en verschillende uitrus-
tingen" en vervolgens overweegt dat eiseres "niet bewijst hoe de aankoop van de 
litigieuze opties (...) in verband kan worden gebracht met een dergelijke activi-
teit, ook al preciseren haar statuten dat zij alle financiële verrichtingen mag doen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden";

Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Overwegende dat arrest niet steunt op artikel 53, 1° van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992;
Dat onderdeel niet aangenomen kan worden; 
1.2 Tweede onderdeel
Overwegende dat het middel, i.v.m. de eerste grief van onwettigheid, niet pre-

ciseert hoe het arrest, dat alleen vermeldt dat uitgaven van een vennootschap, om 
als aftrekbare beroepskosten beschouwd te kunnen worden, noodzakelijkerwijs 
betrekking moeten hebben op haar maatschappelijk doel, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt;

Dat het middel, i.v.m. de tweede grief van onwettigheid, niet opkomt tegen een 
door  de  wet  ingevoerd  onderscheid  tussen  verschillende  rechtzoekenden  of 
rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar wel tegen 
een onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen, die niet onder 
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dezelfde regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde rechtssituatie bevinden;
Dat de vraag die eiseres voorstelt tot staving van het bezwaar dat de artikelen 

10 en 11 van de Grondwet geschonden zijn, niet aan het Arbitragehof dient ge-
steld te worden;

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

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 368

1° KAMER - 19 juni 2003

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - AANSLAGBILJET - BIJLAGE - DOEL - VERPLICHTING VAN 
BELASTINGHEFFENDE OVERHEID - VORMVEREISTE DAT NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID IS 
VOORGESCHREVEN - NIET-NAKOMING - GEVOLG.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - GEMEENTEBELASTING – VERSCHIL IN BEHANDELING - ONDUIDELIJK MIDDEL 
- ONTVANKELIJKHEID.

3º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID.

1º Het aanslagbiljet waarbij geen beknopte samenvatting is gevoegd van het reglement op 
grond waarvan de belasting wordt geïnd is regelmatig, aangezien het doel van dat niet op  
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste erin bestaat de belastingplichtige in  
staat te stellen in te schatten of het nuttig is eventueel een beroepsprocedure in te stellen  
en dat voornoemd doel op andere wijzen kan worden bereikt, meer bepaald door de ken-
nis die de belastingplichtige heeft van de inhoud van de verordening1. (Art. 5, tweede lid 
Wet 24 dec. 1996)

2º en 3° Het middel dat niet preciseert welke doelstellingen de gelaakte belastingverorde-
ning nastreeft noch hoe het verschil in behandeling tussen de door de overheid gesubsi-
dieerde of erkende personen en zij die dat niet zijn niet redelijkerwijs in verhouding zou  
staan met die doelstellingen, is onduidelijk.

(RÉSIDENCE SAINT-GEORGES N.V. T. GEMEENTE ELSENE)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0078.F)

1 Gedr. St. Kamer, gew. zitt. 1995-1996, nr. 461/3, 1 en 461/4, 22.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 21 juni 2001 door het Hof 

van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert vier middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld:
...
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 5, inzonderheid tweede lid van de wet van 24 december 1996 betreffende de 

vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest doet uitspraak over de voorziening die op 24 februari 1999 in ver-

weersters naam is ingesteld tegen de beslissing van 4 januari 1999 van het rechtsprekend 
college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verklaart die voorziening ontvankelijk 
en grotendeels gegrond, met name op grond dat:

"(eiseres) ook betoogt dat het litigieuze aanslagbiljet onwettig is in zoverre het niet de 
wettelijk vereiste vermeldingen bevat, met name geen beknopte samenvatting bevat van 
het belastingreglement (artikel 5, tweede lid van de wet van 24 december 1996) (...); het 
aanslagbiljet alle vermeldingen moet bevatten waaruit het bestaan blijkt van een vaste en 
opeisbare belastingschuld en die het de belastingplichtige mogelijk maken een bezwaar in 
te dienen; de vermeldingen die zijn bepaald in artikel 4, §3, en in artikel 5, tweede lid van 
de voormelde wet zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. In dit geval toont 
(eiseres) niet aan waarin het ontbreken van de vermelding van de beknopte samenvatting 
van het belastingreglement haar heeft belet het belastbare feit en de belastbare grondslag 
te onderkennen of een bezwaar in te dienen; uit de bewoordingen zelf van haar bezwaar-
schrift van 26 augustus 1997 blijkt trouwens dat zij de inhoud van het door haar aange-
voerde belastingreglement kende, niet enkel door te verwijzen naar de brief van de ge-
meente van 24 april 1995, maar ook door op 20 februari 1997 de aangifte inzake de benut-
te kantooroppervlakte terug te sturen".

Grieven
Artikel 5 van de wet van 24 december 1996 bevat, aangaande de voorwaarden waaraan 

het aanslagbiljet inzake provincie- en gemeentebelastingen moet voldoen, bepalingen die 
niet voorkomen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en evenmin in het konink-
lijk besluit tot uitvoering van 27 augustus 1993 (inzonderheid zijn artikel 136); het bepaalt 
dat het aanslagbiljet de gegevens bevat vermeld in artikel 4, §3.

en dat een beknopte samenvatting wordt toegevoegd van het reglement krachtens welke 
de belasting is verschuldigd; het bestreden arrest stelt vast dat het litigieuze aanslagbiljet 
van 14 september geen beknopte samenvatting van het belastingreglement van 14 septem-
ber 1995 bevatte.

Wanneer een belastingwet van openbare orde bepaalt dat een akte die binnen een be-
paalde termijn aan de belastingplichtige moet worden bezorgd, bepaalde vermeldingen 
moet bevatten en bovendien een bijlage, vormen het bestaan van die vermeldingen en het 
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voorhanden zijn van die bijlage substantiële elementen van die akte, zodat de omstandig-
heid alleen dat die vereisten niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven niet bete-
kent dat uitwerking kan worden verleend aan het stuk dat niet voldoet aan die vereisten.

De verplichting om het wettelijk voorschrift na te leven hangt niet af van de toevallige 
en wisselvallige omstandigheid dat de belastingplichtige voor wie de akte is bestemd, per-
soonlijk op de hoogte zou kunnen zijn van de ontbrekende vermeldingen in en bijlagen bij 
de akte.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door uitwerking te verlenen aan het aanslagbiljet 
zonder de bijlage die is voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid van de wet van 24 decem-
ber 1996, die wetsbepaling schendt;

...
4. Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest doet uitspraak over de voorziening die op 24 februari 1999 in ver-

weersters naam van is ingesteld tegen de beslissing van 14 januari 1999 van het rechtspre-
kend college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verklaart die voorziening ontvan-
kelijk en grotendeels gegrond, met name op grond:

"dat (eiseres) aanvoert dat zij kan genieten van de belastingvrijstelling die is bepaald bij 
artikel 8.1.3 van het betwiste belastingreglement, in zoverre het gebouw verhuurd wordt 
aan een vzw. Community Help Service waarvan het maatschappelijk doel bestaat in het 
verstrekken van geneeskundige verzorging (...) Dat de vrijstelling uit het door (eiseres) 
aangevoerde artikel 8.1.3. bepaalt dat "de bepalingen van dit reglement niet toepasselijk 
zijn op gebouwen of gedeelten van gebouwen (...) die worden aangewend als hospitaal, 
ziekenhuis, dispensarium, centrum voor liefdadigheidswerk en sociale en gezondheids-
hulp zonder winstoogmerk die geleid worden door personen die subsidies ontvangen van 
of erkend zijn door de overheid; dat in dit geval de vzw. Community Help Service geen 
van de voornoemde criteria vervult, wat (eiseres) in feite niet betwist. Dat (eiseres) tever-
geefs aanvoert dat een dergelijke beperking van de vrijstelling de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt omdat volgens haar die vrijstelling ten voordele van personen die 
subsidies ontvangen van of erkend zijn door de overheid, een ongerechtvaardigd voordeel 
toekent aan instellingen die over ruimere financiële mogelijkheden beschikken, aangezien 
zij zich niet zelf in die omstandigheden bevindt en dus geen belang heeft bij het opwerpen 
van die eventuele discriminatie. De belasting is immers, overeenkomstig artikel 6 van het 
belastingreglement, verschuldigd door de verhuurder;  de voorwaarden voor vrijstelling 
moeten bijgevolg door hem zijn vervuld en bij hem worden onderzocht en niet bij de 
huurder; niet de persoon die de oppervlakte bewoont wordt belast maar de verhuurder die 
een dergelijke oppervlakte voor gebruik als kantoor bestemt. In dit geval is (eiseres) een 
rechtspersoon met een commercieel karakter die zijn gebouw met commerciële bedoelin-
gen aanwendt, ingevolge de verhuur ervan aan een derde, en die bijgevolg een winstoog-
merk heeft. (Eiseres) voldoet dus niet aan de voorwaarden voor vrijstelling die zijn be-
paald in artikel 8.1.3 van het belastingreglement". 

Grieven
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet verbieden elke discriminatie; het gemeentelijk 

belastingreglement van 14 september 1995, dat vrijstelling van de litigieuze belasting doet 
afhangen van de voorwaarde dat de activiteiten die in de in het reglement beoogde gebou-
wen worden uitgeoefend door de bewoners ervan, in hospitalen, klinieken, dispensaria, bij 
het verstrekken van sociale en gezondheidszorg zonder winstoogmerk, gebeurt door per-
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sonen die subsidies ontvangen van of erkend zijn door de overheid, terwijl dezelfde vrij-
stelling niet wordt verleend wanneer de gebouwen door hun bewoners voor hetzelfde ge-
bruik worden aangewend, zonder winstoogmerk, door personen die door de overheid niet 
zijn gesubsidieerd of erkend, ten nadele van die laatste personen, en bijgevolg ten nadele 
van de verhuurders van die gebouwen, die de belasting verschuldigd zijn, een discrimina-
tie doet ontstaan die niet redelijkerwijs wordt verantwoord door de beoogde doelstellin-
gen; het bestreden arrest stelt vast dat het gebouw van eiseres wordt bewoond door een 
vereniging zonder winstoogmerk die daarin een activiteit van verstrekken van geneeskun-
dige verzorging uitoefent.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest door aan die verordening een uitwerking toe te 
kennen die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die grondwettelijke be-
palingen evenals artikel 159 van de Grondwet schendt.

IV. Beslissing van het Hof
...
Tweede middel
Overwegende dat de taxatieoverheid, ingevolge artikel 5, tweede lid van de 

wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen, bij het aanslagbiljet een beknopte samenvat-
ting moet toevoegen van het reglement krachtens hetwelk de belasting is ver-
schuldigd;

Dat  die  vormvereiste  niet  op straffe  van nietigheid van het  aanslagbiljet  is 
voorgeschreven;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de voornoemde wet 
blijkt dat de wetgever door die bijzondere bepaling de belastingplichtige in staat 
wil stellen in te schatten of het nuttig is een voorziening in te stellen;

Dat dit doel echter op andere wijzen kan worden bereikt dan door het medede-
len van een beknopte samenvatting van het reglement, met name door de kennis 
die de belastingplichtige heeft van de inhoud van het reglement;

Overwegende dat het arrest erop heeft gewezen dat die wetsbepaling niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven en vervolgens vaststelt dat "uit de be-
woordingen zelf van haar bezwaarschrift van 26 augustus 1997 blijkt (...) dat (ei-
seres) de inhoud van het door haar aangevoerde belastingreglement kende, niet 
enkel door te verwijzen naar de brief van de gemeente van 24 april 1995, maar 
ook door op 20 februari 1997 de aangifte inzake de benutte kantooroppervlakte 
terug te sturen";

Dat het arrest, op grond van die vermeldingen, wettig beslist dat het litigieuze 
aanslagbiljet regelmatig was;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Vierde middel
Overwegende dat ingevolge artikel 8.1.3 van het belastingreglement van 14 

september 1995 geen belasting moet worden betaald voor gebouwen of gedeel-
ten van gebouwen die worden aangewend als hospitaal, ziekenhuis, dispensari-
um,  centrum  voor  liefdadigheidswerk  en  sociale  en  gezondheidshulp  zonder 
winstoogmerk die geleid worden door personen die subsidies ontvangen van of 
erkend zijn door de overheid;
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Overwegende dat eiseres die laatste voorwaarde beschouwt als een discrimina-
tie die niet redelijkerwijs door de nagestreefde doelstellingen wordt verantwoord, 
maar niet verduidelijkt welke die doelstellingen zijn noch hoe het verschil in be-
handeling tussen de door de overheid gesubsidieerde of erkende personen en zij 
die dat niet zijn, niet redelijkerwijs in verhouding zou staan met die doelstellin-
gen;

Dat het middel vaag is en dus niet ontvankelijk;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en J.-F. Carbonnelle, Nijvel.

Nr. 369

1° KAMER - 19 juni 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSVERLIEZEN - 
BEURSVERRICHTINGEN - ACTIVITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - AFTREKBAARHEID - VOORWAARDE.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSLASTEN - BEDRIJFSINKOMSTEN - 
ONJUISTE AANGIFTE - BEDROG - BELASTINGVERHOGING - VOORWAARDE.

1º Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verreke-
ning van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van  
een  handelsvennootschap  slechts  als  aftrekbare  beroepskosten  kunnen  worden  be-
schouwd als ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennoot-
schap, verantwoordt zijn beslissing naar recht als het, na te hebben vastgesteld dat het  
doel van de vennootschap onder meer erin bestaat alle financiële verrichtingen van eni-
gerlei  aard  uit  te  voeren,  en vervolgens beslist  dat  de  litigieuze beursverrichting  niet  
noodzakelijk verband houdt met het doel van de vennootschap1 2. (Art. 49 W.I.B. 1992)

2º Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het beslist dat de in art. 226,  
C K.B. tot uitvoering W.I.B. 1992 bedoelde belastingverhoging van 50 pct. terecht is toe-
gepast, en daartoe vermeldt dat de belastingplichtige een gedeelte van zijn belastbare  
winst aan de fiscus heeft willen onttrekken en dat hij niet alleen de geest van de wet,  
maar ook de tekst van de belastingwet heeft miskend door onbestaande lasten af te trek-
ken met het enige opzet belasting te ontduiken en aldus fiscale fraude heeft gepleegd3.  
(Art. 444 W.I.B. 1992; art. 226, C K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

1 Zie concl. O.M.
2 Cass. 19 juni 2003, A.R. F.01.0066.F, nr. 367; Cass. 3 mei 2001, A.R. F.99.0159.F, nr. 253 en 18 
jan. 2001, A.R. F.99.0114.F, nr. 34. 
3 Zie voetnoot 1.
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(FLORINVEST N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
1. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging zoals ze blijken uit de vast-

stellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
kunnen als volgt worden samengevat:

2. Het maatschappelijk doel van eiseres – een holding vennootschap - is als volgt om-
schreven:

“tant en Belgique qu’à l’étranger,- la prise d’intérêts ou de participations dans toutes 
sociétés,  entreprises industrielles,  commerciales,  financières,  de  services,  mobilières  et 
immobilières, ainsi que dans les fondations,

-la gestion de ces intérêts et participations:
-toutes opérations financières quelconques….”
3. Op 18 december 1991 koopt eiseres 94 call-opties (aankoop-opties) die elk betrek-

king hebben op 100 aandelen van de Nederlandse vennootschap Royal Dutch, voor een 
totale prijs van 2.748.184 BEF, en 94 put-opties (verkoop-opties) die eveneens elk betrek-
king hebben op 100 Royal Dutch-aandelen-aandelen, voor een totale prijs van 6.612.818 
BEF.

’s Anderendaags vraagt eiseres de call-opties op en koopt zij 9.400 Royal Dutch-aande-
len voor 22.328.995 BEF.

Op 23 december 1991 vraagt eiseres de put-opties op en herverkoopt zij de 9.400 Royal 
Dutch-aandelen voor 30.917.070 BEF.

Aldus heeft zij een meerwaarde op aandelen van 8.588.075 BEF gerealiseerd.
In haar boekhouding en in haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslag-

jaar 1992 trekt eiseres de aankoopprijs van de call- en put-opties, zijnde een totaal van 
9.361.002 BEF, af als  financiële kosten. Bovendien heeft zij de kosten van aankoop en 
verkoop van de aandelen, zijnde een totaal van 625.212 BEF, afgetrokken.

De meerwaarde van 8.588.075 BEF. (Verkoopprijs  30.917.070 BEF – Aankoopprijs 
22.382.995 BEF) heeft zij aangegeven als meerwaarden op aandelen die met toepassing 
van art. 192 W.I.B. 1992 zijn vrijgesteld.

4. Bij een wijzigingsbericht van 19 september 1994 heeft de belastingambtenaar de af-
trek van die bedragen van 9.361.002 BEF en 625.212.BEF geweigerd, en voor de ven-
nootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1992 werd een belastingverhoging van 50 pct. 
ingekohierd.

5. Bij beslissing van 20 augustus 1998 wordt het bezwaar van eiseres tegen die aanslag 
afgewezen.

De betrokken administratie steunt op de onjuiste boekhoudkundige verwerking van de 
verrichting.

Het bestreden arrest deelt de zienswijze van de administratie en verwerpt de voorzie-
ning van eiseres.

(...)
14. Het eerste onderdeel van het tweede middel voert de schending aan van art. 1832 

B.W., vóór zijn wijziging bij W. 13 april 1995, en van de artt. 1 en 77 van titel IX boek I 
W.Kh. (art. 1 zoals het bestond vóór W. 13 april 1995), 7, §1 en 11, eerste lid K.B. 8 okt. 
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en van het schema van de 
resultatenrekening, dat is afdeling 2 van hoofdstuk I van de bijlage bij voornoemd K.B., 
vervangen bij K.B. 12 sept. 1983, inzonderheid de rubrieken IX, X en XI, en van de artt. 
49 en 183 W.I.B. 1992.
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Eiseres verwijt het arrest dat het de aftrek als bedrijfslasten geweigerd heeft op grond 
dat de geplande verrichtingen buiten het maatschappelijk doel van eiseres vallen omdat ze 
niet met een winstoogmerk zijn verricht, terwijl volgens haar het winstoogmerk wel dege-
lijk bestond: namelijk een belastingsbesparing.

15. De rechter overweegt weliswaar dat eiseres “niet aantoont dat de verrichting een an-
dere bedoeling had dan een gedeelte van haar belastbare winst door een verliesgevende 
verrichting om te zetten in een vrijgestelde winst”.

Het arrest steunt evenwel niet op die overweging, maar wel op het feit dat “uitgaven 
van een handelsvennootschap als aftrekbare beroepskosten kunnen worden beschouwd als 
ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep; als eiseres de commissies betreffende 
aankoop en verkoop van de Royal Dutch-aandelen wil aftrekken, moet zij aantonen dat 
die verrichtingen noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennoot-
schap”.

16. Anders gezegd, de last wordt niet afgewezen omdat hij een belastingsbesparing be-
oogt, maar wel omdat eiseres niet bewijst dat de verrichtingen verband houden met het 
doel van de vennootschap. Zij toont immers niets anders aan dan het feit dat zij een belas-
tingsvoordeel nastreefde.

Hieruit volgt dat het arrest de totstandkoming van het maatschappelijk doel niet laat af-
hangen van het nastreven van een winstoogmerk, maar oordeelt dat het winstoogmerk niet 
volstaat om de totstandkoming van het maatschappelijk doel aan te tonen, terwijl de nood-
zakelijke band, van de litigieuze verrichting, met de activiteit van de vennootschap de 
voorwaarde is om uitgaven als beroepskosten te kunnen aftrekken (Cass., 18 jan. 2001, 
A.R F.99.0114.F, nr. 34 en 3 mei 2001, A.R C.99.0159.F, nr. 253).

Het onderdeel kan dus niet worden aangenomen.
(...)
18. Het derde middel voert de schending aan van de artt. 444 W.I.B. 1992 en 226 K.B. 

ter uitvoering van W.I.B. 1992.
Eiseres verwijt het arrest dat het haar voorziening tot nietigverklaring van de belasting-

verhoging van 50 pct. heeft afgewezen.
Volgens eiseres heeft het arrest uit de in het middel weergegeven redenen niet wettig 

kunnen afleiden dat “de bestanddelen van fraude voorhanden zijn en dat de administratie 
terecht de verhoging van 50 pct.  heeft  toegepast waarin art.  226, C K.B./W.I.B. 1992 
voorziet”.

Nog steeds volgens eiseres mag de opzet belasting te ontduiken niet worden verward 
met de opzet belasting te ontwijken. In het eerste geval vermijdt men belasting door een 
opzettelijke fout die fraude uitmaakt.

De argumenten doen een beroep op art. 341 W.I.B. 1964, vóór de wijziging ervan bij 
W. 10 feb. 1981. Volgens eiseres zou die tekst het bestaan goedkeuren van een verband 
tussen de opzettelijke aard van de onjuistheid en het feit belasting te ontduiken: er zou pas 
sprake zijn van ontduiking als men opzettelijk een fout begaat.

19. Voornoemd art. 444 luidt als volgt: “Bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of 
onjuiste aangifte, worden de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde be-
lastingen vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de 
aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Ko-
ning worden vastgesteld en gaande van 10 pct. tot 200 pct. van de op het niet aangegeven 
inkomstengedeelte verschuldigde belastingen.

Bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van 10 pct. 
belastingverhoging.”
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Anderdeels bepaalt voornoemd art. 226 dat het bedrag van de belastingverhoging vari-
eert naar gelang van een subjectief criterium. Er zijn vier categorieën:

A. onvolledige of onjuiste aangifte te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de 
wil van de belastingplichtige (Verhoging: nihil);

B. onvolledige of onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken (10 tot 30 
pct.);

C. onvolledige of onjuiste aangifte met het opzet de belasting te ontduiken(50 tot 200 
pct.);

D. onvolledige of onjuiste aangifte gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse 
stukken (200 pct.).

Tot slot luidde art. 341 W.I.B.1964 als volgt: “Al wie, met het inzicht de belasting te 
ontduiken, zich ervan onthoudt de aangifte over te leggen die hij moet verstrekken, of een 
vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte overlegt […] wordt gestraft met een gevange-
nisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 5.000 tot 100.000 F. of met 
één van die straffen alleen.”

20. Welk verschil is er tussen het willen “ontwijken” en het willen “ontduiken” van be-
lasting?

Volgens eiseres is er bij ontduiking sprake van bedrieglijk opzet door het gebruik van 
een opzettelijk onjuiste aangifte. Alleen ontduiking wordt met een belastingverhoging ge-
straft.

Wanneer men belasting wil ontwijken, wil men wellicht geen bedrog plegen, maar en-
kel, op wettige wijze, een beroep doen op de minst belastbare weg, dus zonder te liegen, 
hetgeen bijgevolg niet strafbaar is.

21. In hun Précis de droit fiscal (U.C.L., Larcier, uitg. 1985, p. 668 e.v.) snijden COPPENS 
en BAILLEUX die kwestie als volgt aan: “Il n’y a pas, en principe, de différence à faire entre 
les cas de fraude manifeste et les cas de négligence ou d’omission”.

Anderdeels stellen de professoren DASSESSE en MINNE, in hun cursus fiscaal recht (U.L.B., 
Bruylant, 5e uitg.  2001, p. 376), dat “en principe, les accroissements d’impôt sont dus 
même en cas de bonne foi du contribuable: en effet, en matière d’impôt sur les revenus, 
l’infraction purement matérielle (c’est-à-dire imputable seulement à l’erreur, à la négli-
gence ou à l’imprudence sans qu’il y ait volonté d’enfreindre la loi fiscale) est punissable. 
Ainsi, un accroissement peut être établi même si l’erreur a été commise par le comptable 
des contribuables qui ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’ils n’ont pas commis 
cette erreur intentionnellement”.

22. In een arrest van 11 januari 1980 (Cass., 11 jan. 1980, A.C. 1979-80, 554) beslist 
uw Hof dat voornoemd art. 334, eerste lid, geen onderscheid maakt naargelang de niet-
aangifte, de onvolledige of onjuiste aangifte te wijten is aan bedrog dan wel aan nalatig-
heid of verzuim.

In een arrest van 30 september 1983 (Cass., 30 sept. 1983, A.R F.1077.N, nr. 55) beslist 
uw Hof dat de verhoging van 20 pct. met toepassing van voornoemd art. 344 W.I.B., geen 
bewijs van goede of kwade trouw van de belastingschuldige vereist.

In een geval dat beslecht is bij een arrest van 20 november 1997 (Cass., 20 nov. 1997, 
A.R F.94.0135.N, nr. 491) stelt uw Hof dat de appèlrechters ten onrechte oordelen dat de 
belastingplichtige verhaalbare bedrijfsverliezen in zijn aangiften heeft opgenomen en al-
dus noodzakelijk oordelen dat de aangiften onjuist waren; dat zij nochtans beslissen dat 
niet gaat om een onjuiste aangifte en op die grond uitsluiten dat een belastingverhoging 
verschuldigd is. Het beslist vervolgens dat het middel, dat met name een tegenstrijdigheid 
(schending van art. 149 G.W.) en een schending van art. 344 W.I.B. aanvoert, gegrond is.
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In een nog recenter arrest van 10 mei 2002 (Cass., 10 mei 2002, A.R F.01.0012.F, 
www.cass.be, op die datum) hebt u beslist dat de administratie, terecht, het professioneel 
karakter van bepaalde uitgaven heeft verworpen en dat het arrest door de voorziening van 
de verweerders wat dat punt betreft ongegrond te verklaren, zodoende noodzakelijkerwijs 
beslist dat de belastingaangifte onjuist was, zodat het arrest, door te beslissen dat het feit 
dat het beroepskarakter van bepaalde van hun aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn, 
niet tot belastingverhoging kan leiden, voornoemd art. 334 W.I.B.1964 schendt.

23. In het licht van de voornoemde wetteksten, hangt de sanctie van belastingverhoging 
af van twee factoren. Eerst moet er een materieel bestanddeel zijn - onjuiste of onvolledi-
ge aangifte – waardoor de administratie het recht krijgt een belastingverhoging toe te pas-
sen. Daarna komt er een moreel bestanddeel – het opzet van de belastingplichtige – op 
grond waarvan het bedrag van de sanctie kan worden bepaald: ontstentenis van kwade 
trouw (vrijstelling van 10 pct. minimum – Art. 444, tweede lid, W.I.B. 1992 – zelfs geen 
enkele verhoging - Art. 226, A, K.B./W.I.B. 1992), wel of geen opzet belasting te ontdui-
ken (Art. 226, B tot D). Wanneer, ten slotte, dat opzet gepaard gaat met een bijzondere 
materiële omstandigheid – gebruik van valse stukken of omkoping – is het bedrag van de 
sanctie nog hoger (Art. 226, D).

24. Mijns inziens is het opzet belasting te willen “ontwijken” door een bewuste overtre-
ding van de belastingwet, noodzakelijkerwijs een poging tot bedrog, dus een poging om 
de verschuldigde belasting te “ontduiken”.

Met andere woorden, belasting willen “ontwijken” via een verboden weg, is trachten 
belasting te “ontduiken”. Daarentegen is op volstrekt wettelijke wijze alleen maar willen 
“ontwijken” belasting te betalen door de toegestane minst  belastbare weg te hanteren, 
geen “ontduiking”.

De grens tussen wettelijk “ontwijken” en “ontduiken”, d.w.z., bedrieglijk “ontwijken” 
is subtiel. De grenslijn wordt niet gevormd door de eerste bedoeling – minder belasting 
willen betalen – maar door de methode om dat te bereiken – bewust de belastingwet over-
treden door, om zijn doel te bereiken, een onjuiste of onvolledige aangifte te doen.

25. Bijgevolg, wanneer men een gedeelte van wettelijk belastbare winsten aan de fiscus 
tracht te onttrekken, wil men belasting ontduiken. Om in zijn opzet te slagen, zal men im-
mers noodzakelijkerwijs de belastingwet moeten schenden, door bijvoorbeeld via een on-
wettelijke schriftelijke manipulatie en dus een onjuiste aangifte, een wettelijk belastbare 
winst om te zetten in een vrijgesteld inkomen.

In dat geval staat de fiscale wet- en regelgeving een belastingverhoging van minimum 
50 pct. toe (voornoemd art. 226, C).

In de onderhavige zaak komt de beoordeling van het hof van beroep over de financiële 
constructie daarop neer, wanneer het vermeldt dat “eiseres, door die verrichting op te zet-
ten, een gedeelte van haar belastbare winst aan de fiscus heeft willen onttrekken. Zodoen-
de heeft zij de geest van de wet geschonden.

Aangezien zij hier niet alleen de geest van de wet, maar ook de tekst van de belasting-
wet heeft miskend door onbestaande lasten af te trekken met het enige opzet belasting te 
ontduiken, heeft zij fiscale fraude gepleegd.

Het feit dat zij die constructie onverhuld opgezet en uitgevoerd heeft met de hulp van 
financiers en hooggekwalificeerde personen, doet niets af van haar opzet om de betaling 
van belasting op gerealiseerde winst te ontwijken en van het feit dat zij daartoe art. 44 de 
W.I.B. 1964 (49 W.I.B. 1992) en derhalve de belastingwet heeft geschonden.”

Anders gezegd, het hof van beroep is tot de slotsom gekomen dat er bij de belasting-
plichtige een wil bestond om de belasting niet te betalen door bewust een beroep te doen 
op een verboden belastinggeschrift, dus door te handelen met het opzet de belasting te 
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ontduiken.
Zodoende verantwoordt het bestreden arrest, door een onaantastbare feitelijke beoorde-

ling van het hof van beroep, zijn beslissing naar recht dat “de bestanddelen van fraude” 
derhalve voorhanden zijn en dat de administratie terecht de verhoging van 50 pct. heeft 
toegepast waarin art. 238ter K.B./W.I.B.64 art. 226, C K.B./W.I.B.92 voorziet”.

Derhalve kan het middel niet worden aangenomen.
III. Besluit
26. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0079.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 29 juni 2001 door het Hof 

van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 13 

april 1995;
- de artikelen 1 (zoals het bestond vóór de wet van 13 april 1995) en 77 van titel IX van 

Boek I van het Wetboek van koophandel;
- de artikelen 7, §1, en 11, eerste lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1996 (lees: 

1976) met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en van het schema van de 
resultatenrekening, dat is afdeling 2 van hoofdstuk I van de bijlage bij voornoemd konink-
lijk besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 12 september 1983, inzonderheid de ru-
brieken IX, X en XI;

- de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 44 en 96 van het Wetboek van de inkomstenbelas-

tingen (1964).
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast (1) dat de eisende vennootschap tot doel heeft "- het nemen van be-

langen  of  participaties  in  allerlei  vennootschappen,  ondernemingen  uit  de  industriële, 
commerciële, financiële, dienstverlenende, roerende en onroerende sector, alsook in stich-
tingen; - het beheer van die belangen en participaties; - alle financiële verrichtingen van 
enigerlei aard..."; (2) dat eiseres op woensdag 18 december 1991, via een in Amsterdam 
gevestigde bank, de volgende aankopen heeft  gedaan,  (a) voor de prijs  van 2.748.184 
BEF, 94 aankoopopties (call), waarmee zij telkens 100 Royal Dutch- aandelen kon kopen 
tegen de prijs van 130 NLG elk; en (b) voor de prijs van 6.612.818 BEF, 94 verkoopop-
ties (put), waarmee zij telkens 100 Royal Dutch-aandelen kon verkopen tegen de prijs van 
180 NLG elk; dat zij reeds op 19 december 1991 de call-opties opvroeg en 9.400 Royal 
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Dutch-aandelen,  elk  ter  waarde  van  130  NLG,  aankocht  voor  een  totale  prijs  van 
22.328.995 BEF; dat eiseres op maandag 23 december 1991 de put-opties opvroeg en de 
9400 Royal Dutch-aandelen herverkocht voor 180 NLG per stuk, zijnde voor een totale 
prijs van 30.917.070 BEF; dat eiseres de aankoopprijs van de call- en put-opties, zijnde 
een totaal van 9.361.002 BEF, geboekt heeft op het debet van de rekening "diverse finan-
ciële kosten"; dat de meerwaarde op de verkoop van de Royal Dutch-aandelen, zijnde 
8.588.075 BEF (verschil tussen de verkoopprijs van 30.917.070 BEF en de aankoopprijs 
van 22.328.995 BEF) geboekt is op de post opbrengsten "meerwaarden op verkoop van 
effecten in portefeuille"; dat eiseres, op fiscaal vlak, de totale aankoopprijs van de opties 
en het bedrag van de commissies als beroepskosten afgetrokken heeft; dat zij in haar aan-
gifte van het aanslagjaar 1992 de meerwaarde van 8.588.075 BEF aangegeven heeft als 
"meerwaarde op aandelen", waarbij zij beschouwde dat die meerwaarde vrijgesteld was 
op grond van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

het arrest beslist vervolgens dat het bedrag van de commissies die aan de bank betaald 
zijn op de aankoop van de Royal Dutch-aandelen (312.606 BEF) en op de herverkoop van 
die aandelen (312.606 BEF) niet als beroepskosten kan worden afgetrokken",

zulks op de volgende gronden: "uit het onderzoek van die transactie blijkt dat (eiseres) 
tevergeefs tracht ze op te splitsen in verschillende onderscheiden verrichtingen, maar dat 
zij nooit enig financieel risico gelopen heeft op de Royal Dutch-aandelen, waarvan zij met 
de verkopers, door de voor de opties betaalde prijs, zowel de aankoop- als de verkoopprijs 
had bepaald; uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die 
opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid kan niet worden afgeleid dat al 
haar uitgaven van haar brutowinst mogen worden afgetrokken; uitgaven van een handels-
vennootschap kunnen als aftrekbare beroepskosten beschouwd worden als ze inherent zijn 
aan de uitoefening van het beroep; als (eiseres) de commissies betreffende aankoop en 
verkoop van de Royal Dutch-aandelen wil aftrekken, moet zij aantonen dat die verrichtin-
gen noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennootschap, het alge-
meen doel van iedere handelsvennootschap bestaat evenwel erin winst voort te brengen, 
terwijl (eiseres) niet aantoont dat de verrichting een andere bedoeling had dan een gedeel-
te van haar belastbare winst door een verliesgevende verrichting om te zetten in een vrij-
gestelde winst; de verrichting is immers een louter verliesgevende verrichting die alleen 
maar het ontwijken beoogt van de betaling van vennootschapsbelasting op het bedrag van 
de winst dat overeenstemde met hetgeen (eiseres) beschouwde als kosten van de verrich-
ting en waarvan zij vooraf wist dat zij zou leiden tot een verlies van 1.319.119 BEF, nl. 
het verschil tussen de prijs van de opties en de commissies, enerzijds, en de 'meerwaarde' 
vastgesteld volgens de prijs van die opties, anderzijds; het enige belang van de verrichting 
was de omzetting van een belastbare winst in een zogenaamde vrijgestelde meerwaarde; 
(eiseres) bewijst niet, ook al dient zij dat bewijs te leveren, dat een dergelijke verrichting 
een verrichting is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden; uit het feit dat al 
degenen die het contract hebben opgemaakt, wisten dat die risicoloze verrichting, waar-
van de opeenvolgende stadia zich in een uiterst korte tijdspanne afspeelden, zou leiden tot 
een verlies van 1.398.119 BEF, kunnen andere gevolgtrekkingen gemaakt worden; (...) de 
risicoloze en doelbewust verliesgevende verrichting valt dus buiten het maatschappelijk 
doel van (eiseres) en de desbetreffende kosten mogen niet worden afgetrokken".

2.1. Eerste onderdeel
Blijkens de vaststellingen zelf van het arrest, vallen alle verrichtingen betreffende de 

aankoop van opties op aandelen en het opvragen ervan, zoals ze door het arrest zijn om-
schreven, binnen het statutair doel van de eisende vennootschap dat uitdrukkelijk doelt op 
"alle financiële verrichtingen van enigerlei aard". Om te beslissen dat die verrichtingen 
buiten het maatschappelijk doel van eiseres vallen, steunt het arrest op de overweging "dat 
het algemeen doel van iedere handelsvennootschap erin bestaat winst voort te brengen" en 
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dat eiseres in dit geval "voordien wist dat de litigieuze verrichting zou leiden tot een ver-
lies van 1.319.119 BEF". Het arrest stelt evenwel verder vast dat eiseres (a) oordeelde dat 
de premies die betaald werden voor de aanschaf van de aankoop- en verkoopopties en de 
kosten voor de aankoop van de aandelen aftrekbare beroepskosten waren en ze als dusda-
nig heeft geboekt, en b) oordeelde dat de meerwaarde gerealiseerd door de herverkoop 
van de Royal Dutch-aandelen, namelijk 8.588.075 BEF, een meerwaarde op aandelen was 
die, ingevolge artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vrijgesteld 
is. Als gevolg van de door het arrest onderzochte verrichtingen ging het boekhoudkundig 
verlies van 1.398.119 BEF gepaard met een, in de vennootschapsbelasting vrijgestelde, 
meerwaarde van 8.588.075 BEF zodat de verrichting een nettowinst na vennootschapsbe-
lasting beoogde. Om in privaatrecht uit te maken of een verrichting van een vennootschap 
gedaan is met winstoogmerk, moet men rekening houden met de fiscale druk op de winst, 
die in vennootschapsrecht en in boekhoudrecht een kost vormt (krachtens de in de aanhef 
van het middel aangewezen bepalingen van het Wetboek van koophandel en van de boek-
houdkundige regelgeving). Om te beslissen dat de litigieuze verrichtingen niet met winst-
oogmerk zijn gedaan en daaruit af te leiden dat die verrichtingen buiten het statutair doel 
van een handelsvennootschap vallen en derhalve niet als beroepskosten kunnen worden 
afgetrokken, maakt het arrest abstractie van de belastingbesparing die men met die ver-
richtingen wilde verwezenlijken; aldus schendt het arrest alle in de aanhef van het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen.

(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 226 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, als bij-

lage gevoegd aan het koninklijk besluit van 27 augustus 1993.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast (1) dat de eisende vennootschap tot doel heeft "- het nemen van be-

langen  of  participaties  in  allerlei  vennootschappen,  ondernemingen  uit  de  industriële, 
commerciële, financiële, dienstverlenende, roerende en onroerende sector, alsook in stich-
tingen; - het beheer van die belangen en participaties; - alle financiële verrichtingen van 
enigerlei aard..."; (2) dat eiseres op woensdag 18 december 1991, via een in Amsterdam 
gevestigde bank, de volgende aankopen heeft  gedaan,  (a) voor de prijs  van 2.748.184 
BEF, 94 aankoopopties (call), waarmee zij telkens 100 Royal Dutch- aandelen kon kopen 
tegen de prijs van 130 NLG elk; en (b) voor de prijs van 6.612.818 BEF, 94 verkoopop-
ties (put), waarmee zij telkens 100 Royal Dutch-aandelen kon verkopen tegen de prijs van 
180 NLG elk; dat zij reeds op 19 december 199, de call-opties opvroeg en 9.400 Royal 
Dutch-aandelen,  elk  ter  waarde  van  130  NLG,  aankocht  voor  een  totale  prijs  van 
22.328.995 BEF kocht; dat eiseres op maandag 23 december 1991 de put-opties opvroeg 
en de 9400 Royal Dutch-aandelen herverkocht voor 180 NLG per stuk, zijnde voor een 
totale prijs van 30.917.070 BEF; dat eiseres de aankoopprijs van de call- en put-opties, 
zijnde een totaal van 9.361.002 BEF, geboekt heeft op het debet van de rekening "diverse 
financiële kosten"; dat de meerwaarde op de verkoop van de Royal Dutch-aandelen, zijn-
de 8.588.075 BEF (verschil tussen de verkoopprijs van 30.917.070 BEF en de aankoop-
prijs van 22.328.995 BEF) geboekt is op de post opbrengsten "meerwaarden op verkoop 
van effecten in portefeuille"; dat eiseres, op fiscaal vlak, de totale aankoopprijs van de op-
ties en het bedrag van de commissies als beroepskosten afgetrokken heeft; dat zij in haar 
aangifte van het aanslagjaar 1992 de meerwaarde van 8.588.075 BEF aangegeven heeft 
als "meerwaarde op aandelen", waarbij zij beschouwde dat die meerwaarde vrijgesteld 
was op grond van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
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het arrest wijst vervolgens de voorziening van eiseres af, in zoverre zij strekte tot nie-
tigverklaring van de ingekohierde belastingverhoging van 50 pct.,

zulks op de volgende gronden: "(eiseres) heeft door de aftrekbaarheid van optiepre-
mies, commissies en makelaarsloon bij aankoop en herverkoop, uit de regeling voor aan-
koop- en herverkoopverrichtingen voordeel willen halen om een gedeelte van haar belast-
bare winst vrij te stellen door hem om te zetten in een vrijgestelde winst; de kosten wer-
den niet gemaakt om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, maar om 
winst om te zetten in een minder omvangrijk vrijgesteld inkomen, terwijl het bedrag van 
de vrijgestelde winst, de belastbare winst en de totale kostprijs van de voor (eiseres) vol-
strekt risicoloze verrichting, bekend waren bij alle degenen die bij de verrichting betrok-
ken waren en die er allen op risicoloze wijze winst uit haalden ten nadele van de fiscus; 
(...) door die verrichting op te zetten, heeft (eiseres) een gedeelte van haar belastbare winst 
aan de fiscus heeft willen onttrekken; zodoende heeft zij de geest van de wet geschonden; 
aangezien zij hier niet alleen de geest van de wet, maar ook de tekst van de belastingwet 
heeft miskend door onbestaande kosten af te trekken met het enige opzet belasting te ont-
duiken, heeft zij fiscale fraude gepleegd; het feit dat zij die constructie onverhuld opgezet 
en uitgevoerd heeft met de hulp van financiers en hooggekwalificeerde personen, doet 
niets af van haar opzet om de betaling van belasting op gerealiseerde winst te ontwijken 
en van het feit dat zij daartoe artikel 44 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1964 (artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) en derhalve de be-
lastingwet heeft geschonden; de bestanddelen van 'fraude' zijn derhalve voorhanden en de 
administratie heeft terecht de verhoging van 50 pct. toegepast waarin artikel 238ter van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
voorziet (artikel 226 C van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992)".

Grieven
Ingevolge artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) worden bij 

niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, de op het niet aangegeven 
inkomstengedeelte  verschuldigde  belastingen  vermeerderd  met  een  belastingverhoging 
die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens een 
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 pct. tot 
200 pct. van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen. Ter 
uitvoering van die bepaling, legt artikel 226 van het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) de schaal van de belastingverhogingen 
in het geval van onvolledige of onjuiste aangifte als volgt vast: " B. Onvolledige of on-
juiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken, eerste overtreding: 10 pct.; C. 
Onvolledige of onjuiste aangifte met het opzet de belasting te ontduiken, eerste overtre-
ding: 50 pct.". Al wie, "met het inzicht de belasting te ontduiken,(...) een vrijwillig onvol-
ledige of onjuiste aangifte overlegt, van die aard dat zij vermindering van de door hem 
verschuldigde belasting medebrengt" (luidens artikel 341 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen [1964], vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 februari 1981) maakt 
zich schuldig aan een onjuiste aangifte met het opzet de belasting te ontduiken. Om de in 
artikel 226 van het uitvoeringsbesluit bedoelde verhoging te kunnen toepassen, kan dus 
niet worden volstaan met de vaststelling dat de belastingplichtige verrichtingen heeft ge-
daan met de bedoeling de belasting te ontwijken en dat de boeking van die verrichting en 
de op die boeking gebaseerde belastingaangifte onjuist zijn. De administratie dient ook 
nog te bewijzen dat het ging om een doelbewust onjuiste boeking en belastingaangifte met 
het oog op de ontduiking (d.w.z. bedrieglijke ontwijking) van een belasting waarvan de 
belastingplichtige wist dat hij ze wettelijk verschuldigd was. Hier blijkt ontegenzeglijk uit 
de voornoemde redenen van het arrest (a) dat eiseres de aankoop- en verkoopopties ver-
kregen heeft en ze vervolgens heeft opgevraagd om haar belastbare winst "ten nadele van 
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de fiscus" te verminderen; (b) dat zij ten onrechte de aankooppremies van die opties als 
kosten geboekt heeft en ze ten onrechte in haar belastingaangifte als beroepskosten heeft 
afgetrokken; (c) dat artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) die 
aftrek verbiedt. Uit de voornoemde redenen heeft arrest niet wettig kunnen afleiden dat 
"de bestanddelen van fraude voorhanden zijn en dat de administratie terecht de verhoging 
van 50 pct. heeft toegepast waarin artikel 226 C van het besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorziet". Het arrest schendt bijgevolg de in 
de aanhef van het middel aangewezen bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest weliswaar vaststelt dat het doel van de vennoot-

schap onder meer erin bestaat "alle financiële verrichtingen van enigerlei aard" 
uit te voeren;

Dat het evenwel overweegt dat "de verrichting (...) slechts een louter verliesge-
vende verrichting is die alleen maar het ontwijken beoogt van de betaling van 
vennootschapsbelasting op het bedrag van de winst dat overeenstemde met het-
geen (eiseres) beschouwde als kosten van de verrichting en waarvan zij vooraf 
wist dat zij zou leiden tot een verlies van 1.319.119 BEF, nl. het verschil tussen 
de prijs van de opties en de commissies, enerzijds, en de 'meerwaarde' vastge-
steld volgens de prijs van die opties, anderzijds. Het enige belang van de verrich-
ting was de omzetting van een belastbare winst in een zogenaamde vrijgestelde 
meerwaarde";

Dat het arrest, op grond die overwegingen wettig beslist dat de litigieuze ver-
richting niet noodzakelijkerwijs betrekking had op de activiteit van de vennoot-
schap, wat de voorwaarde is om kosten als bedrijfsuitgaven te mogen aftrekken;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 444, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen 1992 bepaalt dat bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuis-
te aangifte, de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastin-
gen vermeerderd worden met een belastingverhoging die wordt bepaald naar ge-
lang van de aard en de ernst van de overtreding, volgens een schaal waarvan de 
trappen door de Koning worden vastgesteld en gaande van 10 pct. tot 200 pct. 
van de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen;

Dat artikel 226 van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat wetboek be-
paalt dat bij onvolledige of onjuiste aangifte met het opzet de belasting te ontdui-
ken, de verhoging 50 pct. bedraagt bij de eerste overtreding;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres "een gedeelte van haar belast-
bare winst aan de fiscus heeft willen onttrekken" en dat zij "niet alleen de geest 
van de wet, maar ook de tekst van de belastingwet heeft miskend door onbe-
staande kosten af te trekken met het enige opzet belasting te ontduiken" en aldus 
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"fiscale fraude" heeft gepleegd;
Dat arrest aldus zijn beslissing dat "de administratie terecht de verhoging van 

50 pct. heeft toegepast" waarin voornoemd artikel 226 voorziet, naar recht ver-
antwoordt;

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

19 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 370

1° KAMER - 20 juni 2003

1º WEGEN - BESTEMMING - GEMEENTELIJKE PLANNEN - VASTSTELLING - ATLAS DER 
BUURTWEGEN - OPNAME - GEVOLG.

2º WEGEN - BUURTWEG - ATLAS DER BUURTWEGEN - OPNAME - GEVOLG - GEMEENTE - 
EIGENDOMSRECHT - ERFDIENSTBAARHEID - VOORWAARDEN.

1º De definitieve vaststelling van de gemeentelijke plannen door de provinciale deputatie  
heeft niet tot gevolg dat de in die plannen van de Atlas der Buurtwegen opgenomen weg  
tot het openbaar domein behoort of tot het openbaar gebruik dient1. (Artt. 1 t.e.m. 9 Wet 
10 april 1841 op de buurtwegen; artt. 649 en 650 B.W.)

2º Een weg verkrijgt niet het kenmerk van buurtweg door het enkele feit dat hij is opgeno-
men in een door de provinciale deputatie vastgesteld plan van de Atlas der Buurtwegen,  
zonder dat is voldaan aan het voor de verkrijgende verjaring noodzakelijk  bezit  ervan 
door de gemeente volgens de voorwaarden gesteld in de artikelen 2229 en 2265 van het  
Burgerlijk Wetboek2; enkel wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 10 van de  

1 Zie Cass., 30 dec. 1875, Pas. 1876, I, 57.
2 Zie Cass., 26 april 1877, Pas. 1877, I, 217; 29 dec. 1881, Pas. 1882, I, 22; 1 feb. 1900, Pas. 1900, 
I, 131 en 22 april 1983, A.R. 3681, A.C. 1982-83, nr. 463. Zie ook R. WILKIN, Voirie et alignement.  
Urbanisme et Constructions, Bruylant, Brussel, 1964, 118 e.v., R. DERINE & P. HAMELINK, “Overzicht 
van rechtspraak (1973-1979) Zakenrecht”, T.P.R. 1981, 211, nr. 118, G. BAERT, “Eigendom en afpa-
ling ten aanzien van buurt- en landwegen”,  T. Not. 1992, 466, B. PAQUES, “Création et suppression 
des chemins ruraux par l'effet de la prescription”,  Aménagement-Environnement 1992, n° spécial, 
Kluwer Editions Juridiques Belgique, 36, H. VUYE, “Fundamentele regels omtrent buurtwegen. Het 
arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994”, Rec.Cass. 1994, 93, gevolgd door het arrest, in 
de  oorspronkelijke  (Franse)  taal  (98),  dat  ook gepubliceerd werd in  A.C.,  A.R.  9551,  nr.  15,  J. 
KOKELENBERG,  TH. VAN SINAY & H.  VUYE,  “Overzicht  van  rechtspraak  (1989-1994)  Zakenrecht”, 
T.P.R. 1995, 695, nrs. 161-164, A. MAST,  Overzicht van het Belgisch administratief recht, 14e uitg. 
door J. DUJARDIN, M. VAN DAMME & J. VANDE LANOTTE, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, 
280, nr. 290, S. SNAET, “Over de verkrijgende verjaring van buurtwegen”, noot onder Cass., 29 nov. 
1996, A.J.T. 1997-98, 11, S. VANOPPEN, “De buurtweg: één-of tweerichtingsweg. Verjaringsaspecten 
inzake buurtwegen”, T.V.G. 1999, 15.
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wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en van het bezit overeenkomstig voormelde arti-
kelen van het Burgerlijk Wetboek verwerft de gemeente een eigendomsrecht op de buurt-
weg of enkel een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid naargelang de draagwijdte en de 
strekking van haar bezit3.  (Art. 10 Wet 10 april 1841 op de buurtwegen; artt. 649, 650, 
2229 en 2265 B.W.)

(O.C.M.W. DEINZE T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0061.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 oktober 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 649, 650, 651, 2219, 2226, 2227, 2229, 2235 en 2262 (zowel vóór als na 

zijn vervanging door artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige be-
palingen betreffende de verjaring) van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1 tot 10 en 12 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. 
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de oorspronkelijke vordering van de echtgenoten S.-V. en 

van eiser om te zeggen voor recht dat de verweerders gehouden zijn de door hen op buurt-
weg 51 geplaatste afsluiting te verwijderen, en tevens de kwestieuze buurtweg van aan de 
hoek van de J.S.straat tot aan het gebouw "Lazareth" van eiser te herstellen in zijn breedte 
van drie meter, zoals ingesteld bij besluit van de bestendige deputatie van 8 januari 1845, 
ongegrond op grond dat een buurtweg slechts kan bestaan indien deze ooit daadwerkelijk 
in bezit is genomen, dat een dergelijke inbezitname nooit heeft plaatsgevonden, dat de 
Stad Deinze derhalve niet door verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van de buurt-
weg en dat deze buurtweg bijgevolg niet bestaat, én op grond dat de verweerders door 
verkrijgende verjaring de eigenaars zijn geworden van de weg, en meer bepaald overwe-
gen dat:

"In de wet van 10 april 1841 is er geen omschrijving te vinden van het begrip 'buurt-
weg', wel wordt in de voorbereidende werken (meer bepaald artikel 1 van het ontwerp van 
wet, Pasin., 1841, 130, geciteerd door H. Vuye, in 'Fundementele regels omtrent buurtwe-
gen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994', Rec. Cass., 1994, p. 93) een 
definitie gegeven die erop neerkomt dat een weg een buurtweg is, ongeacht de verkeers-
vorm waarvoor hij openstaat, wanneer hij wettelijk wordt erkend noodzakelijk te zijn voor 
de algemeenheid van inwoners van een of meerdere gemeenten, of van een deel van een 
gemeente.

Krachtens artikel 10 van de Buurtwegenwet geldt het besluit van de bestendige deputa-

3 Zie Cass., 20 feb. 1973, A.C. 1973, 615. 
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tie (tot opname van een weg in de Atlas der Buurtwegen) als een titel voor de verkorte 
verkrijgende verjaring. Dit is echter de enige afwijking die artikel 10 van de Buurtwegen-
wet bevat ten opzichte van de verjaringsregels als geformuleerd in het Burgerlijk Wet-
boek. Wil er sprake zijn van een verjaring, dan moet er een effectieve inbezitname van de 
weg gebeuren. Zonder bezit kan er geen sprake zijn van verjaring. Dit betekent dat de ge-
meente nooit eigenaar zal worden van een buurtweg die weliswaar werd ingeschreven in 
de Atlas, maar nooit voor het publiek werd opengesteld (H. Vuye, in 'Fundamentele regels 
omtrent buurtwegen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994', Rec. Cass., 
1994, p. 96).

Het behoort (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) deze effectieve inbezitname door de 
gemeente te bewijzen indien dit wordt betwist (zoals in onderhavig geding).

De buurtwegen, eens door verjaring verkregen (hetzij de eigendom hetzij een openbaar 
recht van overgang, afhankelijk van de draagwijdte van het uitgeoefende bezit door de ge-
meente), behoren tot het openbaar domein, zoals ze dienen tot het openbaar gebruik. 

Zolang ze aan deze vereiste voldoen, kunnen de aangelanden de buurtwegen niet ver-
krijgen door verjaring. Wanneer evenwel een buurtweg niet meer dient tot het openbaar 
gebruik en hij ook niet meer door de gemeente wordt onderhouden, dan kunnen de aange-
landen hem wel door verjaring verkrijgen.

Eens door (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) zou worden bewezen dat de buurtweg 
daadwerkelijk door verjaring is verkregen, behoort het (de verweerders) te bewijzen dat 
de buurtweg niet meer dient tot het openbaar gebruik en niet door de gemeente wordt on-
derhouden, indien dit wordt betwist (zoals ter zake).

Meer bepaald i.v.m. dit laatste bewijs heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 13 janu-
ari  1993 (lees:  1994) (en geannoteerd door H. Vuye,  in 'Fundamentele regels omtrent 
buurtwegen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 13 januari 1994', Rec. Cass., 1994, p. 
93-99) voor het eerst een omschrijving gegeven van het begrip 'openbaar gebruik' in arti-
kel 12 van de Buurtwegenwet: Zolang een buurtweg, weze het slechts sporadisch of occa-
sioneel, door het publiek gebruikt wordt is er sprake van openbaar gebruik in de zin van 
artikel 12 van de Buurtwegenwet. M.a.w. een nog weinig gebruikte buurtweg blijft tot het 
openbaar domein behoren en slechts de volledig in onbruik geraakte weg zal door verja-
ring verkregen kunnen worden.

Betreffende de oorspronkelijke hoofdvordering.
De Atlas der buurtwegen markeert wel degelijk de weg nummer 51 die oorspronkelijk 

van de openbare weg tussen de eigendommen liep (thans de J.S.straat) om dan met een 
bocht van 90 graden linksaf te gaan.

De betwisting betreft nu juist dit op de Atlas aangeduide stukje tussen de J.S.straat en 
het gebouw gekend als het oude Lazareth.

(De verweerders) betwisten nu juist  dat  dit  op de Atlas aangeduide stukje van weg 
nummer 51 ooit daadwerkelijk door de gemeente is in bezit genomen (wat noodzakelijk is 
opdat (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) zich op het bestaan van een buurtweg zouden 
kunnen beroepen).

Deze inbezitname is een feitelijke aangelegenheid (vnl. het daadwerkelijk gebruik door 
het publiek, onderhoud door de gemeente, aanleggen nutsvoorzieningen, verharding door 
de gemeente, ...) die met alle middelen kan worden bewezen (getuigen en vermoedens in-
begrepen) doch (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) vergenoegen er zich mee hoofdzake-
lijk te verwijzen naar het mechanisme van de Buurtwegenwet zelve, waarbij uit de opna-
me in de Atlas automatisch de verkrijgende verjaring moet volgen na 10 of 20 jaar.

Ook de eerste rechter gaat er - ten onrechte - zonder meer van uit dat de opneming in de 
Atlas der buurtwegen in 1841 noodzakelijk doch voldoende grond is opdat de gemeente 



Nr. 370 - 20.6.03 HOF VAN CASSATIE 1471 

de verkrijgende verjaring bekomt van de op de Atlas aangeduide weg.
Dit is niet zo.
Indien nu juist deze daadwerkelijke inbezitneming (na opname in de Atlas van de mis-

schien op dat ogenblik wel bestaande weg) wordt betwist, behoort het natuurlijk aan (de 
heer en mevrouw S.-V. en eiser) om dit nader te bewijzen.

Dit afdoende bewijs wordt niet geleverd.
(De verweerders) argumenteren nog dat minstens dit op de Atlas aangeduide stukje weg 

tussen de J.S.straat en het gebouw gekend als het oude Lazareth sedert minstens meer dan 
30 jaar is gedesaffecteerd.

Als bewijs brengen zij vooreerst bij een reeks foto's daterende van kort voor of kort na 
het inleiden van het geding voor de eerste rechter waaruit blijkt dat er op dat ogenblik tus-
sen twee afsluitingen slechts een zeer smalle tussenstrook is ((de heer en mevrouw S.-V. 
en eiser) halen daar praktische redenen voor aan) die op een punt doodloopt op de door 
een omheining afgemaakte eigendom van (eiser) (waarachter het zogenaamde 'Lazareth').

Als deze toestand inderdaad de plaatsgesteldheid weergeeft sedert meer dan 30 jaar, 
dan kan men zich inderdaad afvragen aan welke noodzaak dit beantwoordt om te worden 
gebruikt door de algemeenheid van inwoners van zelfs maar een deel van de Stad Deinze.

Dit stukje 'weg' - voor zover hiervan kan gesproken worden - leidt nergens heen en 
heeft, zeker tot de aanvang van onderhavige procedure, geen enkel praktisch nut voor de 
algemeenheid van inwoners van zelfs maar een deel van de Stad Deinze.

Bovendien brengen (de verweerders) de verklaringen bij  van verscheidene personen 
(onder meer D.J.R., de heer Jan M., de heer E.D.W., Dr. R.A., landmeter W.B.) welke al-
len bevestigen geen weet te hebben van het bestaan van enige weg op de litigieuze plaats 
(terwijl de heer R.D.J. sedert 1934 de plaatsen kent en de heer E.D.W. sedert meer dan 40 
jaar voor het inleiden van de procedures voor de eerste rechter, ...).

Deze - elkaar aanvullende - verklaringen zijn bovendien een sluitende aanvulling van 
de foto's van de plaatsgesteldheid voorgelegd door (de verweerders).

De voormelde feitelijke situatie wordt nog bevestigd door het stuk 8 in het dossier van 
(de heer en mevrouw S.-V. en eiser), zijnde een schrijven van 28 april 1988 waarin de 
Stad Deinze zelf overweegt tot formele afschaffing van de zogenaamde 'buurtweg'.

Het weze opgemerkt dat klaarblijkelijk de enige die gekant is tegen de formele afschaf-
fing van de kwestige buurtweg nu juist de heer S. is welke reageert bij schrijven van 11 
mei 1988 (stuk 9 in dossier van (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) en welke tot de hand-
having van de kwestige buurtweg allerhande louter privatieve argumenten hanteert (waar-
devermindering van zijn eigendom, wenselijkheid dat er een zekere opening blijft bestaan 
tussen de aanpalende weide met grazende koeien en de eigen groententuin, ...) doch aller-
minst dat de kwestige buurtweg nog - al was het maar occasioneel of sporadisch - door het 
publiek wordt gebruikt.

In hetzelfde schrijven van 11 mei 1988 erkennen (de heer en mevrouw S.-V.) impliciet 
dat de gemeente gedurende ten minste 25 jaren geen onderhoudswerken hebben uitge-
voerd .. wat wil zeggen dat uit de eigen stukken van (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) 
blijkt dat op het ogenblik van het inleiden van de onderhavige procedure (bij dagvaarding 
van 6 december 1996) er in elk geval meer dan 30 jaar zijn verstreken zonder dat de ge-
meente ooit is opgetreden voor onderhoud van de kwestige beweerde weg (de handelin-
gen van na het inleiden van de procedure en a fortiori van na het tenuitvoer brengen van 
het eerste vonnis, kunnen uiteraard geen afbreuk meer doen van de inmiddels door ver-
krijgende verjaring verkregen rechten van de aangelanden, evenmin trouwens als de toe-
komstige plannen van (eiser) om kwestige zgn. buurtweg opnieuw als uitweg te voorzien 
voor nieuwe projecten).
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Het weze immers duidelijk dat niet de laattijdig uitgedrukte -papieren- wil van de ge-
meenteoverheid primeert op de feitelijke verworvenheden op het terrein van de aangelan-
den: ten onrechte oordeelt terzake de eerste rechter dat het bewijs niet voorligt dat de liti-
gieuze buurtweg nummer 51 of een deel ervan 'officieel en conform de vigerende wetge-
ving is gedeclasseerd of gedesaffecteerd'....

Ter zake bewijzen (de verweerders) dat - voor zover er al ooit sprake kan zijn geweest 
van het ontstaan van enige buurtweg - op de litigieuze plaatsen de aangelanden en hun 
rechtsvoorgangers zich in elk geval sedert meer dan 30 jaar voor het inleiden van de on-
derhavige procedure - openbaar, ondubbelzinnig en ongestoord - gedragen als eigenaars 
van de litigieuze plaatsen.

De getuigenverklaringen in het dossier van (de heer en mevrouw S.-V. en eiser) doen 
aan het voorgaande geen afbreuk, nu men enerzijds bezwaarlijk kan aannemen hoe de in-
woners  van het  O.C.M.W. de kwestige  zogenaamde weg konden gebruiken terwijl  er 
langs de kant van het O.C.M.W. een afsluiting staat en nu anderzijds de heer S. er niet 
voor terugschrikt om de verklaringen die ten zijnen behoeve dienen te worden afgelegd 
volledig voor te kauwen (zie het stuk 6 in het dossier van (de verweerders): '... Voor de 
goede gang van zaken en om mijn belangen niet te schaden zouden wij wensen dat gij uw 
verklaring op bijgaande brief zoudt aanvullen met: 'Ik de heer E.D.W. ...'').

Het betreden door de consoorten S.-V. als aangelanden van de strook tussen de twee af-
sluitingen op de litigieuze plaatsen (welke zij zelf in het hogervermelde schrijven van 11 
mei 1988 uitleggen als een praktische oplossing voor een weide met grazende koeien pa-
lende aan de eigen groententuin) kan natuurlijk niet gelijkgesteld worden met het gebruik 
- zelfs occasioneel - door het publiek van een buurtweg, die volgens de wil van de wetge-
ver (zoals uitgedrukt in de voorbereidende werken, zie hoger) slechts kan bestaan wan-
neer hij wettelijk wordt erkend noodzakelijk te zijn voor de algemeenheid van inwoners 
van een of meerdere gemeenten, of van een deel van een gemeente (zie trouwens ook 
Vred. Wervik, 5 mei 1998, R.W. 619-621).

De oorspronkelijke hoofdvordering dient dan ook als ongegrond te worden afgewezen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De artikelen 1 tot 9 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen bepalen de proce-

dure van erkenning van een buurtweg. De gemeenten doen op grond van de artikelen 1 tot 
3 van de Buurtwegenwet plannen opmaken. Deze plannen liggen vervolgens ter inzage 
van het publiek (artikel 4). De eigenaars van de stukken grond aangeduid als bestemd om 
ten behoeve van de weg teruggegeven of in bezit genomen te worden op grond van artikel 
5 van de Buurtwegenwet worden in kennis gesteld van de dag van de neerlegging van het 
plan. Eenieder, ook de voormelde eigenaars, heeft het recht om bezwaar in te dienen bij 
de gemeenteraad tegen voormelde plannen. Na de beslissing van de gemeenteraad, en des-
gevallend na hoger beroep, worden de plannen op grond van artikel 9 van de Buurtwegen-
wet definitief vastgesteld.

Deze definitieve vaststelling van de plannen heeft voor gevolg dat een weg die in deze 
plannen wordt opgenomen definitief het karakter van buurtweg krijgt. Artikel 10 van de 
Buurtwegenwet, dat bepaalt dat het besluit van de provinciale deputatie waarbij het plan 
definitief vastgelegd wordt, doet geenszins afbreuk aan de eigendomsvorderingen noch 
aan de rechten die daaruit voortspruiten, betekent niet dat de opname in de atlas aan de 
weg niet  het karakter van buurtweg geeft,  maar betekent enkel dat de kwalificatie als 
buurtweg daarom nog niet het eigendomsrecht van de bedding van de weg aan de ge-
meente overdraagt. Het eigendomsrecht overeenkomstig artikel 10 van de Buurtwegenwet 
wordt door de gemeente slechts verkregen na verloop van 10 en 20 jaar. Gezien de weg 
door opname in de atlas der buurtwegen definitief het karakter van buurtweg gekregen 
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heeft, kunnen de eigenaars tijdens deze periode van 10 en 20 jaar enkel schadevergoeding 
eisen. De eigenaars kunnen het publiek er echter niet van weerhouden de weg te betreden.

De kwalificatie van een weg als buurtweg door opname in de atlas, heeft tot gevolg dat 
deze tot het openbaar domein behoort, en dient tot het openbaar gebruik. Een aldus ge-
kwalificeerde buurtweg verliest zijn bestemming niet door het loutere feit dat de weg niet 
daadwerkelijk door het publiek gebruikt wordt.

De gemeente verkrijgt bijgevolg op grond van artikel 10 van de Buurtwegenwet het ei-
gendomsrecht na verloop van 10 en 20 jaar, op voorwaarde dat de weg zijn bestemming 
als buurtweg behoudt,  zonder  dat aangetoond moet  worden dat  de weg daadwerkelijk 
door het publiek gebruikt wordt.

Zelfs indien de gemeente het eigendomsrecht slechts zou verkrijgen na verloop van 10 
en 20 jaren op voorwaarde dat zij kan aantonen dat de weg daadwerkelijk door het pu-
bliek  gebruikt  wordt,  dan  nog  bestaat  er  een  publiekrechtelijke  erfdienstbaarheid  van 
overgang zolang de gemeente geen eigenaar is geworden van de bedding van de weg door 
de verkrijgende verjaring (de artikelen 649, 650 en 651 van het Burgerlijk Wetboek). De 
bestemming die aan een weg gegeven wordt als buurtweg volstaat immers opdat deze weg 
werkelijk een buurtweg zou uitmaken en aldus gebruikt kan worden. Eiser voerde in die 
zin in subsidiaire orde in conclusie aan dat, zelfs indien de weg eigendom van de verweer-
ders was gebleven, er op die weg een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang 
bestond en de verweerders hierop geen hindernissen mochten aanbrengen (blz. 4 van de 
conclusie van eiser neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op 
10 januari 2000).

De appèlrechters beslissen dat er zonder effectieve inbezitneming geen sprake kan zijn 
van verjaring en beslissen verder dat het bewijs van een daadwerkelijke inbezitneming 
niet wordt geleverd. De appèlrechters leiden hieruit impliciet, doch zeker af dat de Stad 
Deinze geen eigenaar van de buurtweg is geworden door verkrijgende verjaring en dat de 
buurtweg nummer 51 niet bestaat.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door de vordering van de echtgenoten S.-V. en van 
eiser om te zeggen voor recht dat de verweerders gehouden zijn de door hen op buurtweg 
nummer 51 geplaatste afsluiting te verwijderen, ongegrond te verklaren op grond dat er 
nooit een effectieve inbezitname is geweest van de buurtweg nummer 51 en dat de buurt-
weg nummer 51 derhalve niet bestaat, de regels op grond waarvan aan een weg een defi-
nitieve bestemming als buurtweg wordt gegeven miskennen (schending van de artikelen 
649, 650 en 651 van het Burgerlijk Wetboek, 1 tot 9 van de Buurtwegenwet, en meer be-
paald van artikel 9 van de Buurtwegenwet op grond waarvan definitieve vaststelling van 
de plannen voor gevolg heeft dat een weg die in deze plannen wordt opgenomen definitief 
het karakter van buurtweg krijgt), en door bovengenoemde vordering ongegrond te ver-
klaren op grond dat er nooit een effectieve inbezitname is geweest van de buurtweg num-
mer 51, en dat er derhalve geen verkrijgende verjaring door de Stad Deinze kon plaatsvin-
den, artikel 10 van de Buurtwegenwet schenden op grond waarvan er verkrijgende verja-
ring door de gemeente plaatsvindt zonder dat een effectieve inbezitname van de weg moet 
bewezen worden, én de appèlrechters, door de bovengenoemde vordering af te wijzen, 
zonder te antwoorden op het verweer van eiser dat, zelfs indien de gemeente geen eige-
naar van de weg geworden was door verkrijgende verjaring, er minstens op de eigendom 
van de verweerders een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang gevestigd was, 
waardoor eiser de weg wel degelijk mocht gebruiken en de verweerders hierop geen hin-
dernissen mochten aanbrengen, artikel 149 van de Grondwet schenden.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat de Stad Deinze geen eigendomsrecht door verkrijgende ver-
jaring op de bedoelde weg heeft verworven, berust op een verkeerde lezing van 
het bestreden vonnis;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende verder dat uit de als geschonden aangewezen artikelen 649, 650 

en 651 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 9 van de wet van 
10 april 1841 op de Buurtwegen niet volgt dat door de definitieve vaststelling 
van de plannen door de provinciale deputatie, de in die plannen van de Atlas der 
Buurtwegen opgenomen weg tot het openbaar domein behoort of tot het open-
baar gebruik dient;

Overwegende verder dat artikel 10 van de voormelde wet van 10 april 1841 
bepaalt dat het besluit van de provinciale deputatie waarbij het plan van de Atlas 
der Buurtwegen definitief wordt vastgesteld, geenszins afbreuk doet aan de ei-
gendomsvorderingen noch aan de rechten die daaruit voortspruiten en dat het een 
rechtstitel zal zijn voor de verjaring van 10 tot 20 jaar;

Dat daaruit volgt dat een weg niet het kenmerk van buurtweg verkrijgt door 
het enkele feit dat hij is opgenomen in een door de provinciale deputatie vastge-
steld plan van de Atlas der Buurtwegen, zonder dat is voldaan aan het voor de 
verkrijgende verjaring noodzakelijk bezit  ervan door de gemeente volgens de 
voorwaarden gesteld in de artikelen 2229 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat enkel wanneer is voldaan aan de voorwaarden van voormeld 
artikel 10 en derhalve ook aan het voormelde bezit overeenkomstig de artikelen 
2229 en 2265 van het Burgerlijk Wetboek, de gemeente een eigendomsrecht op 
de buurtweg of enkel een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid verwerft naar ge-
lang de draagwijdte en de strekking van haar bezit;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat voor het verkrijgen van 

"een openbaar recht van overgang" vereist is dat dit door verjaring is verkregen, 
afhankelijk van de draagwijdte van het bezit van de gemeente en dat het bewijs 
van dergelijk daadwerkelijk bezit niet is bewezen;

Dat het bestreden vonnis aldus het bedoelde verweer met opgave van redenen 
verwerpt en beantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

20 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Verbist en van Eeckhoutte.
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Nr. 371

1° KAMER - 20 juni 2003

1º OPENBAAR MINISTERIE – BURGERLIJKE ZAKEN – WETTIGE VERDENKING – 
OPENBARE ORDE – VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - ONTVANKELIJKHEID.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE – 
BURGERLIJKE ZAKEN – WETTIGE VERDENKING – VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK – VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak  
aan de rechter wegens wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar  
kan worden gebracht door een toestand waarin een rechtscollege kennisneemt van een  
geschil1, zoals wanneer een partij een ouder is van een lid van dat rechtscollege en geen  
enkel lid van dat rechtscollege zitting wenst te nemen in die zaak2. (Artt. 138, tweede lid 
en 648, 2° Ger.W.)

(Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout inzake N T. L.)

ARREST

(A.R. C.03.0269.N)

I. Het verzoek
Verzoeker heeft een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter, 

ter griffie van het Hof neergelegd op 13 juni 2003.
II. Rechtspleging
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoekschrift gegrond is op de omstandigheid dat een 

zaak aanhangig is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout tussen L.L. 
en I.N., deze laatste moeder van P.E., ondervoorzitter van de genoemde recht-
bank, en waarbij geen enkele rechter van de rechtbank zitting wenst te nemen in 
deze zaak;

Overwegende dat wanneer de openbare orde door deze toestand in gevaar kan 
worden gebracht, het openbaar ministerie gerechtigd is de vordering in te stellen;

Dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Beveelt dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mede-

1 Zie Cass., 24 juni 1994, A.R. C.94.0214.N, nr. 333 en (impleciet) 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, 
nr. 112 (d.i. voor de wijziging van art. 648 Ger.W. door de wet van 12 maart 1998 (art. 4), die o.m. 
Deze procedure in twee fases heeft gesplitst), alsook 5 okt. 2001, A.R. C.01.0325.F, nr. 527 (tweede 
fase).
2 Zie Cass., 17 dec. 1998, A.R. C.98.0525.N (tweede fase).
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deling wordt gedaan aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout teneinde ten laatste op 1 augustus 2003 een verklaring onderaan op de 
uitgifte van het arrest te stellen in overleg met de leden van het gerecht die met 
naam worden vermeld en deze verklaring mede ondertekenen;

Beveelt dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mede-
deling wordt gedaan aan L.L. en I.N.; zegt dat laatst genoemden ten laatste op 1 
augustus 2003 hun conclusie ter griffie van het Hof van Cassatie kunnen neerleg-
gen;

Stelt de dag van verschijning vast op 12 augustus 2003, dag waarop voorzitter 
Ivan Verougstraete verslag zal uitbrengen;

Houdt de kosten aan.

20 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 372

3° KAMER - 23 juni 2003

SOCIALE ZEKERHEID — OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID - ALGEMEEN 
STELSEL - DEELNAME - AANVULLENDE VERZEKERING - CONTRACTUELE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - BEËINDIGING - TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Uit  het  feit  dat  de  aanvullende arbeidsongevallenverzekering  alleen kan worden onder-
schreven door werkgevers  wiens werknemers verzekerden zijn  bij  de Dienst  voor  de  
Overzeese sociale zekerheid, volgt niet dat op die overeenkomst enkel de bepalingen  
van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid toepasselijk zijn.  
(Art. 57 Wet 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid)

(DIENST VOOR DE OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.02.0062.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 maart 2002 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 12, 16 en 57 van de wet van 17 juli 1963;
- de artikelen 1, 3 en 10 van het koninklijk besluit van 15 september 1965;
- de artikelen 2, §1, 14 en 7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomsten (voor zoveel als nodig).
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiser nopens de aanvullende verzekeringen 

ongegrond en zegt voor recht dat eiser gehouden is tot het verlenen van de verzekerings-
waarborg in uitvoering van de afgesloten arbeidsongevallenverzekering.

Volgens het arrest is de wet op de landverzekeringsovereenkomsten, die van dwingend 
recht is, van toepassing en is een verbreking van rechtswege bij niet-tijdige betaling van 
de premies strijdig met het dwingend voorschrift van deze wet nopens het geven van een 
schriftelijke ingebrekestelling in geval van premiewanbetaling.

Grieven
De regeling van de overzeese sociale zekerheid omvat een facultatieve regeling voor 

drie verzekeringen: een ouderdoms- en overlevingsverzekering,  een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en een verzekering voor geneeskundige verzorging (artikel 12 van de 
wet O.S.Z.).

Werknemers die aan deze drie wettelijke verzekeringen deelnemen kunnen daarnaast 
ook aanvullende verzekeringen onderschrijven bij eiser voor de risico's arbeidsongevallen 
en ongevallen privé-leven.

Eiser werd krachtens artikel 57 van de wet van 17 juli 1963 gerechtigd om stortingen 
voor deze verzekeringen te ontvangen "teneinde de aansprakelijkheid te verzekeren die de 
werkgevers van de in artikel 12 bedoelde personen kan treffen (...)".

Hieruit blijkt dat men moet deelnemen aan de algemene regeling om ook de bijkomen-
de verzekeringen te kunnen onderschrijven.

Zoals eiser in conclusie liet gelden, blijkt immers uit de opzet van de wet dat het be-
staan van de contractuele verzekeringen beheerst wordt door de wet van 17 juli 1963, en 
bijgevolg als onlosmakelijk met deze wetgeving gezien moet worden.

Door het feit dat de bestaansmogelijkheid van de aanvullende verzekeringscontracten 
wettelijk volledig afhangt van het bestaan van deelname aan de wettelijke verzekeringen, 
gelden de wettelijke bepalingen die de beëindiging (de artikelen 1, 3 en 10 van het ko-
ninklijk besluit van 15 september 1965) ervan regelen eveneens voor de contracten. Deze 
bepalingen vormen dan ook voor de contracten een wettelijke afwijking van de artikelen 
14 tot 17 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten.

Immers, zoals voor de wettelijke regeling is deelname aan de aanvullende verzekerin-
gen volledig facultatief: zoals inzake de wettelijke verzekeringen kunnen aangeslotenen 
bijgevolg te allen tijde en zonder opzegging een einde stellen aan hun aanvullende verze-
keringen.

Eenmaal de wettelijk verzekeringsdeelname eindigt (door niet-betaling van de maande-
lijkse bijdrage), is bijgevolg ook de contractuele verzekering waarvoor de bijdragen ont-
vangen worden tot aanvulling van de wettelijke verzekering, van rechtswege ontbonden.

Het arrest vermocht bijgevolg niet wettig te oordelen dat de aanvullende verzekering 
een "contractuele" verzekering was die viel onder de toepassing van de wet op de Lands-
verzekeringsovereenkomsten en dat, er bij, gebreke van een ingebrekestelling vanwege ei-
ser, noch schorsing van dekking kon zijn, noch opzegging van de overeenkomst, zodat ei-
ser gehouden was om de waarborg arbeidsongevallen te verstrekken (schending van alle 
in het onderdeel aangeduide wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
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(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat, naast de algemene regeling voor overzeese sociale zeker-

heid, eiser, krachtens artikel 57 van de wet van 17 juli 1963 betreffende overzee-
se sociale zekerheid, gerechtigd is aanvullende bijdragen te ontvangen teneinde 
de aansprakelijkheid te verzekeren die de werkgevers van de aangesloten verze-
kerden  kunnen  treffen  uit  hoofde  van  ongevallen  waarvan  deze  laatsten  het 
slachtoffer mochten zijn;

Overwegende dat uit het feit dat de verzekeringsovereenkomst alleen kan wor-
den onderschreven door werkgevers wiens werknemers verzekerden zijn bij ei-
ser, niet volgt dat op die overeenkomst enkel de bepalingen van voormelde wet 
van 17 juli 1963 toepasselijk zijn;

Dat het middel dat aanvoert dat de bepalingen van de vermelde wet van 17 juli 
1963 inzake beëindiging van de deelneming aan de algemene regeling voor de 
overzeese sociale zekerheid ook gelden voor wat de beëindiging van de bij eiser 
aangegane verzekeringsovereenkomsten tegen arbeidsongevallen betreft  en af-
wijken van de wet  van 25 juni  1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, 
faalt naar recht;

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

23 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 373

3° KAMER - 23 juni 2003

1º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERZEKERAAR - VERPLICHTING - SCHULD 
JEGENS HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - BESTAAN VAN DE SCHULD - VEREISTEN.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERPLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - 
STORTING VAN HET KAPITAAL VAN DE RENTE - SCHULD JEGENS HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - BESTAAN VAN DE SCHULD - HERZIENINGSTERMIJN - OVERLIJDEN VAN DE 
GETROFFENE - GEVOLG.

3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN.

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - GRONDWETTIGHEID VAN EEN K.B. - GRENZEN.

1º Krachtens de artikelen 45quater, eerste lid en 51, eerste lid, eerste zin Arbeidsongeval-
lenwet bestaat de schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen 
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voor ongevallen waarop die bepalingen van toepassing zijn, zodra de door het ongeval  
veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld onder de al-
daar omschreven voorwaarden1. (Artt. 45quater, eerste lid en 51ter, eerste lid, eerste zin 
Arbeidsongevallenwet)

2º Het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met het ongeval  
kan geen aanleiding geven tot herziening; zelfs niet als het voorvalt binnen de termijn van  
de rechtsvordering tot herziening; dit overlijden heeft dus wettelijk geen invloed op de  
verplichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft jegens het Fonds voor Ar-
beidsongevallen2. (Artt. 51ter, eerste lid, tweede zin en 72 Arbeidsongevallenwet)

3º en 4° De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artt. 10 en 11  
G.W., door een K.B., hoeft niet aan het Arbitragehof te worden gesteld, aangezien voor-
noemd Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, alleen uitspraak doet op vragen omtrent 
de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door een wet, een decreet of  
een ordonnantie3. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)

(AXA BELGIUM N.V. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST

(A.R. S.02.0128.N)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 45quater, eerste lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsonge-

vallen, zoals ingevoegd bij wet van 30 maart 1994;
- artikel 51ter van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, zoals in-

gevoegd bij wet van 30 maart 1994;
- artikel 58, §1, enig lid, 17° van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsonge-

vallen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en bij wet van 30 
maart 1994;

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51-
ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51-
ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (waarvan de wijziging bij koninklijk 
besluit van 31 januari 1997 te dezen niet relevant is);

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 58, 
§1, 17° van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vóór het werd gewijzigd bij ko-
ninklijk besluit van 8 augustus 1997 en bij koninklijk besluit van 1 januari 1999;

1 Cass., 9 sept. 2002, A.R. S.01.0146.F, nr. 428.
2 Ibid.
3 Cass., 28 sept. 2001, A.R. F.99.0010.N, nr. 503.
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- voor zoveel als nodig, de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet en het 
daarin vervatte gelijkheidsbeginsel en niet-discriminatiebeginsel;

- voor zoveel als nodig, artikel 24, derde lid van de wet van 10 april 1971 betreffende 
de arbeidsongevallen, zoals van kracht vóór zijn wijziging bij wet van 12 augustus 2000;

- voor zoveel als nodig, artikel 58, §1, enig lid, 13° van de wet van 10 april 1971 betref-
fende de arbeidsongevallen, zoals vervangen bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 
1987.

Aangevochten beslissing
Het (arbeidshof) verklaart het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond en 

verwerpt de oorspronkelijke vordering als ongegrond; het (arbeidshof) veroordeelt eiseres 
tot de kosten van beide aanleggen. 

Het (arbeidshof) overweegt daartoe:
"De  betwisting  situeert  zich  binnen  de  betalingsregeling  bij  blijvende  arbeidsonge-

schiktheid als gevolg van een arbeidsongeval zoals die werd gewijzigd bij wet van 30 
maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Het arbeidsongeval naar aanleiding waarvan de betwisting is gerezen, dateert van na 1 
januari 1988 en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid werd bepaald op minder 
dan 10 pct. in een overeenkomst vergoeding die werd bekrachtigd na 1 januari 1994.

De betalingsregeling die daarop van toepassing is, is opgenomen in artikel 45quater van 
de Arbeidsongevallenwet en artikel 51ter van de Arbeidsongevallenwet.

Volgens die bepalingen dient de arbeidsongevallenverzekeraar het kapitaal dat de waar-
de van de jaarlijkse vergoedingen en renten vertegenwoordigt vanaf de regeling van het 
ongeval over te maken aan het Fonds voor arbeidsongevallen dat jaarlijks de niet geïn-
dexeerde vergoeding of rente in het laatste kwartaal aan de getroffene uitbetaalt.

In de regeling die voordien van kracht was, diende de verzekeraar het kapitaal dat de 
waarde van de rente (voor blijvende arbeidsongeschiktheid) vertegenwoordigde, slechts 
aan het Fonds voor arbeidsongevallen over te maken bij het verstrijken van de herzie-
ningstermijn, op het ogenblik dat de toestand van het slachtoffer niet meer kon worden 
gewijzigd.

Deze bepalingen moeten worden gelezen in samenhang met artikel 58, §1 van de Ar-
beidsongevallenwet waarin de taken van het Fonds voor arbeidsongevallen worden be-
paald en waarin door dezelfde wet een punt 17 werd toegevoegd, waardoor het Fonds 
voor arbeidsongevallen tevens tot taak heeft, op basis van het gestorte kapitaal de jaarlijk-
se vergoedingen en renten voor ongevallen bedoeld in artikel 45quater van de arbeidson-
gevallenwet te betalen. (...)

Artikel 51ter verleent aan de Koning de bevoegdheid om de voorwaarden, de termijnen 
en de regels te bepalen van de kapitaalsoverdracht, evenals van de afrekening in geval van 
herziening van de ongeschiktheids-graad in de loop van de herzieningstermijn.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 werd uitvoering gegeven aan de wettelijke 
bepalingen terzake.

Dit koninklijk besluit voorziet in zijn artikel 4 in een afrekening tussen de verzekeraar 
en het Fonds voor arbeidsongevallen in geval van herziening van de ongeschiktheids-
graad, lopende de herzieningstermijn.

In uitvoering van de bepaling van artikel 58, §1, 17 van de Arbeidsongevallenwet werd 
bij ditzelfde koninklijk besluit voorzien dat het Fonds voor arbeidsongevallen ertoe ge-
houden is om jaarlijks de bij artikel 51ter van de Arbeidsongevallenwet kapitalen over te 
dragen aan het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid onder aftrek 
van de in het lopende en de voorafgaande kalenderjaren verschuldigde vergoedingen en 
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renten.
De vraag die dient opgelost te worden is of de verzekeraar aanspraak kan maken op de 

terugbetaling van het kapitaal door het Fonds voor arbeidsongevallen, nu de getroffene lo-
pende de herzieningstermijn is overleden.

(...)
De wetgever heeft zich weinig gelegen laten liggen aan de rechtsfiguren uit het verbin-

tenissenrecht en los daarvan de bakens van de rechten en verplichtingen van partijen uit-
gezet, daarbij zijn prioriteit voor ogen houdend, besparingsmaatregelen in te voeren om 
het financieel evenwicht binnen de sociale zekerheid te bevorderen.

Gelet op de beoogde doelstellingen kan er niet aan getwijfeld worden dat de wettelijke 
bepalingen de openbare orde raken. Zij dienen derhalve eng te worden uitgelegd.

Daaruit volgt:
- dat eens het kapitaal werd gestort aan het Fonds voor arbeidsongevallen, er enkel nog 

afrekeningen kunnen gebeuren bij herziening van de arbeidsongeschiktheidsgraad als ge-
volg van het ongeval lopende de herzieningstermijn.

Nu de wet geen afrekening voorziet in geval van een overlijden vreemd aan het arbeids-
ongeval, kan dit geval niet bij analogie worden toegevoegd aan de voorwaarden voor afre-
kening.

Deze zienswijze dringt zich op gelet op het openbare orde karakter van de wet en vindt 
bovendien steun in de bepaling van artikel 12 (lees: 1?) van het koninklijk besluit van 4 
(lees: 12?) augustus 1994 waarin is voorzien dat het Fonds voor arbeidsongevallen jaar-
lijks de bij artikel 51ter van de Arbeidsongevallenwet bedoelde kapitalen dient over te 
dragen aan het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid onder aftrek 
van de in het lopende en de voorafgaande kalenderjaren verschuldigde vergoedingen en 
renten. Deze bepaling laat geen ruimte voor aftrek van kapitalen en wijst erop dat het de 
bedoeling was eventuele overschotten te besteden aan het in evenwicht brengen van de 
sociale zekerheid.

Uit deze overwegingen volgt dat het hoger beroep gegrond is".
Grieven
Het arbeidshof stelt vast (1) dat eiseres gehouden was als arbeidsongevallenverzekeraar 

de  schade te  vergoeden ingevolge het arbeidsongeval waarvan X op 27 juli  1990 het 
slachtoffer werd, (2) dat tussen het slachtoffer en eiseres een vergoedingsregeling was op-
gesteld, waarin besloten werd tot een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 pct., (3) dat 
deze vergoedingsregeling op 29 juni 1994 bekrachtigd werd door verweerder, zodat de 
herzieningstermijn derhalve verstreek op 29 juni 1997, (4) dat eiseres op 28 oktober 1994 
het kapitaal  dat overeenstemde met de renten die ingevolge de blijvende arbeidsonge-
schiktheid zouden moeten worden uitgekeerd, aan verweerder overmaakte, (5) dat op 27 
juli 1995 X overleed aan een doodsoorzaak die geen verband hield met het arbeidsonge-
val.

Overeenkomstig artikel 24, tweede lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de ar-
beidsongevallen, zoals van kracht in onderhavige zaak, vervangt, indien de arbeidsonge-
schiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van 100 pct., berekend op het 
basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vanaf de dag waar-
op de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt vastgesteld 
bij een overeenkomst tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 
Overeenkomstig het derde lid van dezelfde wetsbepalingen wordt echter deze jaarlijkse 
vergoeding verminderd met 50 pct., indien de graad van ongeschiktheid minder dan 5 pct. 
bedraagt en met 25 pct. verminderd indien de graad van ongeschiktheid 5 pct. of meer, 
maar minder dan 10 pct. bedraagt.
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Overeenkomstig artikel 58, §1, enig lid, 13° van dezelfde wet, zoals van kracht in on-
derhavige zaak, heeft het Fonds voor arbeidsongevallen tot taak de overeenkomst tussen 
de partijen betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoeding te bekrachti-
gen.

Overeenkomstig artikel 45quater, eerste lid van dezelfde wet, zoals van kracht in onder-
havige zaak, wordt voor de ongevallen die, zoals te dezen, zijn overkomen vanaf 1 januari 
1988 en waarvoor de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 
minder dan 10 pct. geschiedt hetzij bij een bekrachtiging van de overeenkomst met datum 
vanaf 1 januari 1994, hetzij bij een gerechtelijke beslissing die op een datum vanaf 1 janu-
ari 1994 in kracht van gewijsde treedt, de waarde van de jaarlijkse vergoeding en van de 
rente als kapitaal gestort bij het Fonds voor arbeidsongevallen, zoals bepaald in artikel 51-
ter.

Overeenkomstig artikel 51ter van dezelfde wet, zoals van kracht in onderhavige zaak, 
stort de verzekeraar, voor de ongevallen bedoeld in artikel 45quater, het kapitaal overeen-
stemmend met de vergoeding en rente, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 
24, derde lid, aan het Fonds voor arbeidsongevallen en wordt aan de Koning de bevoegd-
heid verleend de voorwaarden, de termijnen en de regels van deze overdracht en van de 
afrekening in geval van herziening van de ongeschiktheidsgraad in de loop van de in arti-
kel 72 bedoelde herzieningstermijn, te bepalen.

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering 
van artikel 51ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals van kracht in on-
derhavige zaak, stort de verzekeraar, voor ongevallen bedoeld bij artikel 45quater van de 
wet, het kapitaal (berekend overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit) overeenstem-
mend met de vergoeding en rente, desgevallend verminderd overeenkomstig artikel 24, 
derde lid van de wet en desgevallend geïndexeerd overeenkomstig artikel 27bis, vierde lid 
van de wet, aan het Fonds vóór de twintigste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin hem overeenkomstig artikel 65, zevende lid van de wet een afschrift van de be-
krachtigde overeenkomst is gezonden of waarin de gerechtelijke beslissing in kracht van 
gewijsde is getreden.

Overeenkomstig artikel 58, §1, enig lid, 17° van de Arbeidsongevallen-wet van 10 april 
1971 heeft het Fonds tot taak op basis van het kapitaal dat aan het Fonds werd gestort, de 
jaarlijkse vergoedingen en renten voor de ongevallen bedoeld in artikel 45quater van de 
wet, te betalen.

Overeenkomstig artikel 4 van genoemd koninklijk besluit van 12 augustus 1994 verwit-
tigt de verzekeraar onmiddellijk het Fonds, dat in beginsel de jaarlijkse vergoeding blijft 
uitbetalen, van een aanvraag of voorstel tot herziening van de ongeschiktheidsgraad in de 
loop van de bij artikel 72 van de wet bedoelde herzieningstermijn en geschiedt de afreke-
ning tussen de verzekeraar en het Fonds binnen de twee maanden na de definitieve rege-
ling in herziening.

De bepalingen van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen en van 
haar uitvoeringsbepalingen, met betrekking tot de berekening van de vergoeding waarop 
de benadeelde gerechtigd is, zijn van openbare orde en moeten dienvolgens strikt worden 
geïnterpreteerd, wat tevens inhoudt dat de rechter, mede gelet op artikel 6, §3 van de wet, 
bij de uitspraak over de rechten van de getroffene ambtshalve moet nagaan of de bepalin-
gen van de wet zijn in acht genomen.

De omstandigheid dat het ter uitvoering van artikel 51ter van de wet genomen konink-
lijk besluit van 12 augustus 1994 voorziet dat wanneer bij de aldaar bedoelde arbeidson-
gevallen zich een wijziging in de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid voordoet tij-
dens de herzieningstermijn, het Fonds voor arbeidsongevallen in beginsel de jaarlijkse 
vergoeding blijft uitbetalen maar dat tussen dit Fonds en de verzekeraar een afrekening 
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dient te worden gemaakt, sluit dergelijke verrekening niet uit wanneer tijdens de herzie-
ningstermijn het slachtoffer overlijdt om een oorzaak die vreemd is aan het arbeidsonge-
val.

De omstandigheid dat de verzekeraar, in de bedoelde gevallen van geringe blijvende ar-
beidsongeschiktheid, het kapitaal dat overeenstemt met de renten en vergoedingen die in 
de toekomst zullen moeten worden uitbetaald, op voorhand aan het Fonds voor arbeidson-
gevallen dient over te maken, brengt niet met zich mee dat deze verzekeraar geen aan-
spraak meer kan maken op de terugbetaling van het kapitaal overeenstemmend met de 
nog niet uitgekeerde renten en vergoedingen wanneer het slachtoffer overlijdt tijdens de in 
artikel 72 van de wet bedoelde herzieningstermijn, aan een oorzaak die vreemd is aan het 
arbeidsongeval.

Dergelijke verrekening dient derhalve niet alleen te worden verricht bij een wijziging 
van de arbeidsongeschiktheidsgraad, doch a fortiori bij een overlijden van het slachtoffer 
wegens een oorzaak vreemd aan het arbeidsongeval. Overeenkomstig artikel 72 van de 
genoemde arbeidsongevallenwet kan alleen het overlijden van de getroffene "aan de ge-
volgen van het ongeval" tot herziening aanleiding geven, zodat het overlijden wegens een 
oorzaak vreemd aan het arbeidsongeval een einde maakt aan het recht op uitkeringen of 
vergoedingen in hoofde van de getroffene.

Het arbeidshof laat zijn beslissing dat dergelijke verrekening niet kan plaatsvinden in-
dien de getroffene overlijdt (wegens een oorzaak vreemd aan het arbeidsongeval) mede 
steunen op de vaststelling dat uit het genoemde koninklijk besluit van 12 augustus 1994 
(tot uitvoering van artikel 51ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; zie arrest 
p. 7, tweede alinea "ditzelfde koninklijk besluit") tevens zou blijken dat het Fonds voor 
arbeidsongevallen ertoe gehouden is om jaarlijks de bij artikel 51ter van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971 bedoelde kapitalen over te dragen aan het Fonds voor het fi-
nancieel evenwicht van de sociale zekerheid onder aftrek van de in het lopende en de 
voorgaande kalenderjaren verschuldigde vergoedingen en renten, waaruit het arbeidshof 
afleidt dat deze bepaling geen ruimte laat voor aftrek van kapitalen en het de bedoeling 
was eventuele overschotten te besteden aan het in evenwicht brengen van de sociale ze-
kerheid.

Bedoeld voorschrift  werd niet opgenomen in het koninklijk besluit  van 12 augustus 
1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, doch 
kwam voor in artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van 
artikel 58, §1, 17° van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Het tweede lid van genoemd artikel 1 bepaalt niet alleen dat op de overdracht die het 
Fonds voor arbeidsongevallen moet verrichtten aan het Fonds voor het financieel even-
wicht van de sociale zekerheid, " de bij artikel 45quater van genoemde wet bedoelde ver-
schuldigde vergoedingen en renten van het lopend en van de voorgaande jaren" in minde-
ring  moeten  worden  gebracht,  doch  tevens  "de  kapitalen  aan  de  verzekeraars 
terugbetaald".

Ook het bijkomend argument, door het arbeidshof aangehaald, kan dienvolgens niet 
worden aangenomen.

Aanvaarden dat de verzekeraar in de bij artikel 45quater van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 bedoelde gevallen geen recht heeft op terugbetaling van het kapitaal dat 
hij aan het Fonds voor arbeidsongevallen heeft overgemaakt (onder het in mindering bren-
gen van reeds door het Fonds uitgekeerde renten en vergoedingen) wanneer de getroffene 
wegens een oorzaak vreemd aan het arbeidsongeval overlijdt, houdt tevens een misken-
ning in van het bij de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet gehuldigde ge-
lijkheidsbeginsel en niet-discriminatiebeginsel, niet alleen ten opzichte van de verzeke-
raar, die, in andere dan de bij artikel 45quater van de Arbeidsongevallenwet bedoelde ge-
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vallen, niet langer uitkeringen dient te verrichten wanneer de getroffene overlijdt aan een 
oorzaak vreemd aan het arbeidsongeval, doch ook ten opzichte van de verzekeraar die, in 
de bij artikel 45quater van de arbeidsongevallenwet bedoelde gevallen, tot een verreke-
ning mag overgaan met het Fonds voor arbeidsongevallen bij wijziging van de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid tijdens de bij artikel 72 van de arbeidsongevallenwet be-
doelde herzieningstermijn.

Het arbeidshof miskent derhalve
- artikel 45quater, eerste lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsonge-

vallen, zoals ingevoegd bij wet van 30 maart 1994;
- artikel 51ter van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidson-gevallen, zoals in-

gevoegd bij wet van 30 maart 1994;
- artikel 58, §1, enig lid, 17° van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsonge-

vallen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en bij wet van 30 
maart 1994;

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51-
ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51-
ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (waarvan de wijziging bij koninklijk 
besluit van 31 januari 1997 te dezen niet relevant is);

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 58, 
§1, 17° van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, vóór het werd gewijzigd bij ko-
ninklijk besluit van 8 augustus 1997 en bij koninklijk besluit van 1 januari 1999;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet en het 
daarin vervatte gelijkheidsbeginsel en niet-discriminatiebeginsel;

- voor zoveel als nodig, artikel 24, derde lid van de wet van 10 april 1971 betreffende 
de arbeidsongevallen, zoals van kracht vóór zijn wijziging bij wet van 12 augustus 2000;

- voor zoveel als nodig, artikel 58, §1, enig lid, 13° van de wet van 10 april 1971 betref-
fende de arbeidsongevallen, zoals vervangen bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 
1987.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, 

eerste zin van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wanneer een na 1 ja-
nuari 1988 gebeurd ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 
10 pct. tot gevolg heeft en de vaststelling van die graad van ongeschiktheid ge-
schiedt op een datum vanaf 1 januari 1994, hetzij bij de bekrachtiging van een 
akkoord, hetzij bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, de 
verzekeraar gehouden is de waarde van de jaarlijkse uitkering en de rente, ver-
minderd overeenkomstig artikel 24, derde lid van die wet, als kapitaal aan het 
Fonds voor arbeidsongevallen te storten;

Dat uit die bepalingen volgt dat voor ongevallen waarop die bepalingen van 
toepassing zijn, de schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor arbeidsonge-
vallen bestaat zodra de door het ongeval veroorzaakte graad van blijvende ar-
beidsongeschiktheid wordt  vastgesteld onder de aldaar omschreven voorwaar-
den;

Overwegende dat artikel 51ter, eerste lid, tweede zin, de Koning ermee belast 



Nr. 373 - 23.6.03 HOF VAN CASSATIE 1485 

de voorwaarden, termijnen en regels vast te stellen voor de overdracht van de 
verzekeraar aan het Fonds voor arbeidsongevallen van het kapitaal en voor de af-
rekening in geval van herziening van de ongeschiktheidsgraad in de loop van de 
in artikel 72 van de wet bedoelde termijn;

Overwegende dat de in artikel 72 van dezelfde wet bedoelde eis tot herziening 
van de vergoeding, naar luid van het eerste lid van die bepaling, kan worden ge-
grond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene 
of op zijn overlijden aan de gevolgen van het ongeval;

Dat het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met 
het ongeval geen aanleiding kan geven tot herziening, zelfs niet als het voorvalt 
gedurende de termijn van de rechtsvordering tot herziening;

Dat, derhalve, dit overlijden, in de gevallen bedoeld in artikel 45quater, eerste 
lid, en 51, eerste lid, eerste zin van de Arbeidsongevallenwet, wettelijk geen in-
vloed heeft op de verplichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft je-
gens het Fonds;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat,  wat  de  aangevoerde  miskenning  van  het  gelijkheids-  en 

niet-discriminatiebeginsel betreft, de ene in het middel aangeduide situatie be-
trekking heeft op een verzekeraar die geen kapitaal aan het Fonds voor arbeids-
ongevallen heeft overgedragen, hetgeen een met deze van eiseres niet vergelijk-
bare situatie is; dat de andere in het middel aangeduide situatie het gevolg is van 
de regeling bepaald bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 
tot uitvoering van artikel 51 van de Arbeidsongevallenwet en bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 58, §1, 17° van 
de Arbeidsongevallenwet, waarin het aangevoerde onderscheid evenwel verant-
woord wordt door de zorg voor het financieel evenwicht van de sociale zeker-
heid;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
Overwegende dat de voorgestelde prejudiciële vraag betrekking heeft op de 

aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel door artikel  4 van het ko-
ninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51 van de Ar-
beidsongevallenwet en niet op een in artikel 26, §1 van de Bijzondere Wet Arbi-
tragehof van 6 januari 1989 bedoelde schending door een wet, decreet of regel;

Dat de vraag niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

23 juni 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Bützler en Simont.
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Nr. 373

3° KAMER - 23 juni 2003

1º HOGER BEROEP – STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) – GEVOLGEN – BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER – ONDERZOEKSGERECHTEN – 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING – TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ – VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE 
BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ – VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE.

3º PREJUDICIEEL GESCHIL – GELIJKHEIDSBEGINSEL - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING – TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING – VERDACHTE EN BURGERLIJKE PARTIJ – PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET 
ARBITRAGEHOF.

4º ARBITRAGEHOF – PREJUDICIELE VRAAG – GELIJKHEIDSBEGINSEL - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING – TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING – VERDACHTE EN BURGERLIJKE PARTIJ.

1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om kennis te nemen van de vor-
dering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend 
en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij1. (Art. 159, 191, 212 en 240 Sv.)

3º en 4° Er is grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof aangaande de eventuele schending van de art. 10 en 11 G.W. door de art. 159,  
191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen bepalen dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestel-
de verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege  
de burgerlijke partij,  dan wanneer geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid 
verleent aan de kamer van inbeschuldigingstelling indien de vordering tot schadevergoe-
ding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die  
naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke partij2.  (Art. 26, §2 Bij-
zondere Wet Arbitragehof)

(G. T. K.)

ARREST

(A.R. P.02.1685.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0524.N, nr. 439; 9 april 2002, A.R. P.00.1423.N, nr. 216 en R.W. 
2002-03, 1423 en de noot L. DELBROUCK; 17 sept. 2002, A.R. P.01.0877.N, niet gepubliceerd.
2 Zie Arbitragehof, 6 juni 1995, nr. 43/95 en 9 nov. 1995, nr. 76/95, B.S. 10 aug. 1995 en 18 jan. 
1996 (m.b.t. art. 136 oud Sv.)
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Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef 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
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvorde-

ring de kamer van inbeschuldigingstelling verplichtte om de burgerlijke partij die 
in haar verzet tegen een beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstel-
ling in het ongelijk werd gesteld, in alle omstandigheden tot schadevergoeding 
jegens die partij te veroordelen;

Overwegende dat de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechts-
pleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onder-
zoek, de vroegere tekst van artikel 136 Wetboek van Strafvordering heeft ver-
vangen door een andere tekst; dat hierdoor de bijzondere regeling van de vroege-
re tekst van de wetsbepaling werd opgeheven;

Overwegende dat tengevolge van deze opheffing thans de kennisneming van 
de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot  schadevergoeding 
wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij,  be-
heerst wordt door de artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvorde-
ring;

Overwegende dat de onderzoeksgerechten, krachtens deze artikelen, bevoegd 
zijn om kennis te nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de bui-
tenvervolginggestelde tegen de burgerlijke partij; dat hieronder vallen de door de 
buitenvervolginggestelde  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  tegen  de 
burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering wegens tergend en roekeloos hoger 
beroep;

Dat de onderdelen falen naar recht; 
2. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de mogelijkheid voor de ka-

mer van inbeschuldigingstelling om de burgerlijke partij wiens hoger beroep te-
gen een beschikking van buitenvervolgingstelling wordt afgewezen, te veroorde-
len tot schadevergoeding aan de buitenvervolginggestelde inverdenkinggestelde, 
een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel daar dergelijke mogelijkheid 
niet bestaat ten voordele van de burgerlijke partij wanneer het hoger beroep uit-
gaat van de inverdenkinggestelde die opkomt tegen een verwijzingsbeschikking 
en dit hoger beroep wordt afgewezen;

Overwegende dat er grond is tot het stellen van de hierna bepaalde prejudiciële 
vraag aan het Arbitragehof;

3. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest eiser niet tot schadevergoeding veroordeelt “inge-

volge het falen van de door hem aangewende wettelijke verweermiddelen  bij de 
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uitoefening van zijn recht van verdediging als beklaagde” maar wegens het ter-
gend en roekeloos hoger beroep vanwege eiser dat “blijkt uit het feit dat de eer 
en goede faam van [verweerder], zijnde hoofdinspecteur van politie, herhaalde-
lijk onterecht in opspraak gebracht wordt door, manifest ten onrechte, te stellen 
dat hij onjuiste verklaringen in politiezaken zou gepleegd hebben”;

Dat het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, feitelijke 
grondslag mist;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort de uitspraak op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslis-

sing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
Schenden de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering de artike-

len 10 en 11 van de Grondwet, in de mate dat deze artikelen bepalen dat  de ka-
mer van inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vorde-
ring  van  de  buitenvervolginggestelde  verdachte  tot  schadevergoeding  wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer 
geen wettelijke bepaling uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling  indien de  vordering  tot  schadevergoeding wegens  ter-
gend en roekeloos hoger beroep vanwege de inverdenkinggestelde die naar de 
feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke partij ?

Houdt de kosten aan.

24 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Kerkhofs, Gent.

Nr. 375

2° KAMER - 24 juni 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TOEKOMSTIGE SCHADE - KAPITALISATIE - WIJZE VAN 
BEREKENING.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MORELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TOEKOMSTIGE SCHADE - KAPITALISATIE - WIJZE VAN 
BEREKENING.

1º en 2° De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapi-
talisatie, gaat ervan uit dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt die  
tijdens die periode wordt geleden en dat het aldus toegekende kapitaal overeenstemt met  
de contante waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen, zodat hij daar-
toe voor elk van die verschuldigde bedragen rekening moet houden met de interest die  
het toegekende bedrag normaal kan opbrengen vanaf het ogenblik waarop dat bedrag 
wordt toegekend tot het ogenblik waarop de schade zich in de overeenstemmende perio-
de verwezenlijkt1. (Art. 1382 B.W.)

1 Naar vaste rechtspraak van het Hof moet de rechter rekening houden met het voordeel van ver-
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(AXA BELGIUM N.V. e.a. T. P.)

ARREST

(A.R. P.03.0232.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 4 mei 2001 en op 16 ja-

nuari 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka-
mer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, afstand 

van het cassatieberoep doet dat de eiseres sub I op 22 januari 2003 heeft inge-
steld;

B. Onderzoek van het middel 
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters de materiële en morele schade uit blijvende 

arbeidsongeschiktheid begroten op 541.200 frank voor het verleden en 4.632.831 
frank voor de toekomst maar, rekening houdend met de vordering van verweer-
ster, voor de in het verleden geleden en toekomstige schade samen een bedrag 
van 3.933.648 frank toekennen;

Dat het middel de berekening van de toekomstige schade bekritiseert;
Overwegende dat de rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende scha-

de begroot door kapitalisatie, ervan uitgaat dat voor elke periode een bepaald be-
drag de schade vergoedt die tijdens die periode wordt geleden; dat het aldus toe-

vroegde betaling. De feitenrechters begaan soms de vergissing hiermee geen rekening te houden 
wanneer zij een bedrag toekennen tot vergoeding van schade die wordt geleden over een periode die 
aanvangt in de (verre) toekomst: zij kapitaliseren wel (uitgaande van het ogenblik waarop die periode 
begint) maar brengen niet het (tweede) voordeel van vervroegde betaling (namelijk doordat het kapi-
taal wordt toegekend op het ogenblik van de uitspraak terwijl de schade pas geleden wordt vanaf een 
ogenblik in de toekomst) in rekening. Datzelfde voordeel van vervroegde betaling moet uiteraard ook 
in rekening worden gebracht wanneer een vergoeding wordt toegekend voor toekomstige, blijvende 
schade die zich vanaf de uitspraak voordoet. Daartoe dient juist kapitalisatie.
Zie i.v.m. kapitalisatie Cass., 21 dec. 1959, Arr. Verbr. 1960, 363 en Cass., 22 jan. 1968, A.C. 1968, 
694 waarin wordt gesproken over "de regel volgens welke, voor het berekenen van een schadeloos-
stelling die van nu af het nadeel moet vergoeden dat uit de toekomstige gevolgen van de schadelijke 
daad voortvloeit, er rekening dient gehouden te worden met de interesten welke de toegekende som 
normaal vermeerderen vanaf het ogenblik waarop die som geacht wordt verleend te zijn tot het ogen-
blik waarop, bij gebrek ervan, de te herstellen schade zich zal verwezenlijken".
Zie voorts in dezelfde zin Cass., 14 sept. 1964, Pas. 1965, I, 38; Cass., 10 april 1967, A.C. 1967, 965 
en Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.1060.F, nr. 25.
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gekende kapitaal overeenstemt met de contante waarde van al deze in de toe-
komst verschuldigde bedragen; dat hij daartoe voor elk van die verschuldigde be-
dragen rekening moet houden met de interest die het toegekende bedrag normaal 
kan opbrengen vanaf het ogenblik waarop dat bedrag wordt toegekend tot het 
ogenblik waarop de schade zich in de overeenstemmende periode verwezenlijkt;

Overwegende dat de appèlrechters de toekomstige materiële en morele schade 
uit blijvende arbeidsongeschiktheid berekenen door vermenigvuldiging van een 
jaarlijks bedrag met het aantal jaren vermoedelijke overleving zonder rekening te 
houden met het voordeel van de betaling ineens van het kapitaal;

Dat het aldus berekende kapitaal hoger is dan de schade die verweerster naar 
het oordeel van de appèlrechters lijdt;

Overwegende dat  de  berekening  die  naar  het  oordeel  van de  appèlrechters 
noodzakelijk was om het bedrag van de schadevergoeding te kunnen vaststellen, 
niet naar recht verantwoord is, zodat de beslissing die de materiële en morele 
schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid begroot op 3.933.648 frank evenmin 
naar recht verantwoord is;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen 

leiden, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verleent akte van de afstand;
Vernietigt het bestreden arrest van 4 mei 2001, in zoverre het uitspraak doet 

over de materiële en morele schade uit blijvende arbeidsongeschiktheid van ver-
weerster;

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

Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

24 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Bützler en Nelissen Grade.

Nr. 376

2° KAMER - 24 juni 2003

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERKLARING IN DE GEVANGENIS.

Het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep kan 
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niet worden ingesteld door een verklaring in de gevangenis overeenkomstig artikel 1 van  
de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening  
in verbreking in strafzaken. 

(V. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie)

ARREST

(A.R. P.03.0564.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 6 maart 2003 zou gewezen 

zijn door het Hof van Beroep te Gent, burgerlijke kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor. 
IV. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke ka-

mer van het hof van beroep, niet kan worden ingesteld door een verklaring in de 
gevangenis overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de 
verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

24 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 377

2° KAMER - 25 juni 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - 
BEVESTIGING - VOORWAARDEN.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE 
AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING - VOORWAARDEN.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE 
BESLUITEN - BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.
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4º DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - 
BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ART. 
7 - ART. 7.1 - WETTIGHEID - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
INTERNATIONALE AKTEN - KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15.1 - WETTIGHEID - 
STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - INTERNATIONALE AKTEN - 
KONINKLIJKE BESLUITEN - BEVESTIGING - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij art. 11, 
§2 Douane- en Accijnzenwet, bepaalde grenzen bij de wetgevende kamers is ingediend,  
kan niet worden afgeleid dat art. 43 W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling  
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles  
daarop, het K.B., 29 dec. 1992, genomen met toepassing van paragraaf 1 van dat art. 11,  
niet geldig bevestigt1. (Art. 11 A.W.D.A.; art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algeme-
ne 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° en 6° Art. 43 W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnspro-
ducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het 
K.B. 22 dec. 1992 bekrachtigde 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 situ-
atie 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 uit  
de bij de W. 10 juni 1997 verrichte omvorming geen schending van art. 7.1 E.V.R.M. of  
van art. 15.1 I.V.B.P.R. kan worden afgeleid2. (Art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1 I.V.B.P.R.; art. 
43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voor-
handen hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; K.B. 29 dec. 1992 betref-
fende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie)

(L. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0460.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

1 Zie Cass., 24 april 2002, A.R. P.02.0118.F, nr. 251.
2 Ibid.
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mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke en politieke 
rechten, gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 
1981;

- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de rechter geen norm kan toepassen die een 
hogere bepaling schendt;

- algemeen rechtsbeginsel van de voorrang die rechtstreeks toepasselijke rechtsnormen 
van internationaal verdragsrecht op interne rechtsnormen hebben.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt vast: (1°) dat eiser is vervolgd doordat hij, tijdens de periode 

van 1 februari tot 31 december 1992 (telastlegging A) en de periode van 1 januari 1993 tot 
31 december 1995 (telastlegging B), 6.416.728 liter gasolie, waarin sporen van furfurol 
zijn aangetroffen, heeft geleverd en verkocht, teneinde deze te gebruiken voor het aandrij-
ven van motoren van voertuigen die op de openbare weg reden; (2°) dat die feiten waren 
vermeld in het ministerieel besluit van 21 november 1963 (artikel 139bis) en, daarna, in 
het ministerieel besluit van 28 december 1993 (artikel 30); (3°) dat zij strafrechtelijk wer-
den bestraft door artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 november 1963 tot coördina-
tie van de wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie en, vervolgens, 
door artikel 16 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de structuur 
en accijnstarieven inzake minerale olie; (4°) dat het koninklijk besluit van 29 december 
1992 is bekrachtigd bij de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en accijnsta-
rieven inzake minerale olie en aldus "definitief omgezet (...) in een wet voor de gehele pe-
riode tijdens welke het van kracht was, dus van 1 januari 1993 (datum van de inwerking-
treding ervan) tot 30 november 1997 (datum van inwerkingtreding van de wet van 22 ok-
tober 1997, die deze opheft in artikel 29)"; en (5°) dat "de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 29 december 1992 (met name de artikelen 2, 5, 8, 15 en 16, waarop de vervol-
gingen gegrond zijn) verondersteld worden ab initio uit de wet voort te vloeien", en "ver-
klaart de telastlegging in haar geheel bewezen en veroordeelt (eiser) op die grond (...) tot 
een enkele straf van (33.000: 40, 3399) = 818,044863 euro of een vervangende gevange-
nisstraf van 15 dagen", en veroordeelt eiser, op de burgerlijke rechtsvordering van de ad-
ministratie, in solidum met een medebeklaagde, gedeeltelijk met bevestiging van het be-
roepen vonnis, gedeeltelijk op eigen gronden, tot betaling van de ontdoken accijnsrechten 
en bijzondere accijnsrechten tijdens de periode van 1 februari 1992 tot 31 december 1995.

Grieven
De artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. leggen met name het beginsel van de 

wettelijkheid van de straffen vast, hetwelk impliceert dat alleen de wetgever de aard en de 
maatregel van de straf kan bepalen. Die bepalingen vereisen dat de straf voorspelbaar is 
voor de rechtsonderhorige. Hij moet kunnen bepalen of een straf en welke straf hem zal 
worden opgelegd wegens zijn verzuim van de door de wet opgelegde verplichtingen of 
overtreding van de bij wet bepaalde verboden.

In het interne recht verleent artikel 11 van de algemene douane- en accijnzenwet van 18 
juli 1977 de Koning de bevoegdheid om, bij een in de Ministerraad beraadslaagd besluit, 
alle maatregelen te treffen inzake douane en accijnzen om de goede uitvoering te verzeke-
ren van internationale akten, beslissingen, aanbevelingen en afspraken (artikel 11, §1). 
Dezelfde bepaling schrijft voor dat de besluiten die op die grond in de loop van een jaar 
zijn genomen, het voorwerp uitmaken van een ontwerp van bekrachtigingswet dat, bij het 
begin van het volgende jaar, bij de wetgevende kamers wordt ingediend (artikel 11, §2).

Het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarvan artikel 16 bepaalt dat de overtre-
dingen van de daarin vervatte bepalingen en van de bepalingen van de bij toepassing van 
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dat besluit genomen besluiten, "worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van de ar-
tikelen 12 tot 14 van de wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie, 
gecoördineerd op 20 november 1963", is gegrond op artikel 11 van de algemene douane- 
en accijnzenwet. Het is voor de periode waarin het van kracht was, bekrachtigd door de 
wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en accijnstarieven inzake minerale olie, 
waarvan het ontwerp in de Kamer van Volksvertegenwoordigers pas is ingediend in de 
loop van de gewone zitting 1996-1997.

Al staat er op het laattijdig indienen van het ontwerp van bekrachtigingswet op zich 
geen enkele sanctie, blijft het desalniettemin een feit dat zolang geen enkele wet het ko-
ninklijk besluit bekrachtigt dat de krachtens artikel 11, §1 van de algemene douane- en ac-
cijnzenwet, genomen straf bepaalt, de rechtsonderhorige niet met de vereiste graad van 
zekerheid kan weten of een straf en welke straf hem zal worden opgelegd als hij de ver-
plichtingen niet nakomt die de douane- en accijnzenreglementering hem oplegt of de ver-
boden overtreedt die in die reglementering zijn bepaald. De terugwerkende kracht van de 
bekrachtigingswet heft  de onzekerheid van de rechtsonderhorige niet  op, inzonderheid 
wanneer die wet is goedgekeurd en in werking is getreden nadat het met de reglemente-
ring strijdige gedrag is gestopt.

Te dezen is de wet van 22 oktober 1997 in werking getreden op 30 november 1997, dus 
twee jaar na het einde van het tijdperk van de misdrijven.

Bijgevolg had het bestreden arrest moeten vaststellen dat de wet van 22 oktober 1997, 
in zoverre het, luidens zijn artikel 28, het koninklijk besluit van 29 december 1992 be-
krachtigde voor de periode waarin het van kracht was, niet beantwoordde aan de vereiste 
dat de straf voor de rechtsonderhorige voorspelbaar moest zijn overeenkomstig het wettig-
heidsbeginsel  van de straffen,  dat  is  vastgelegd in  de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 
I.V.B.P.R., en had het de toepassing van die wet bijgevolg moeten weigeren, zoals vereist 
bij de in de aanhef van het middel vermelde algemene rechtsbeginselen.

Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht om het misdrijf, 
dat is gepleegd na 1 januari 1993 en tot 31 december 1995, strafrechtelijk te straffen.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering:
Over het middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 11, §2 van de algemene douane- en accijn-

zenwet, de besluiten die zijn genomen om de goede uitvoering te verzekeren van 
internationale akten, beslissingen, aanbevelingen en afspraken, welke in de loop 
van een jaar zijn genomen met toepassing van paragraaf 1 van dat artikel, 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, het feit dat geen dergelijk ontwerp van bekrachti-
gingswet  bij  de  wetgevende Kamers  is  ingediend  binnen  de  bij  die  bepaling 
voorgeschreven termijn, geen weerslag heeft op de bekrachtiging, door artikel 43 
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnspro-
ducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, 
van het koninklijk besluit van 29 december 1992, dat is genomen met toepassing 
van paragraaf 1 van dat artikel 11;

Overwegende dat, anderzijds, een wet die een koninklijk besluit bekrachtigt, 
dat besluit in een wet omvormt; dat het voormelde artikel 43 van de wet van 10 
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juni 1997 het koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel heeft 
bekrachtigd voor de periode waarin het van kracht is geweest;

Dat de appèlrechters, door eisers veroordeling op dat koninklijk besluit te stoe-
len, geen nieuwe bepaling hebben toegepast op een daarvoor reeds bestaande si-
tuatie, maar alleen hebben beslist dat de bepaling van het besluit van 29 decem-
ber 1992, waarop de door eiser gepleegde misdrijven waren gegrond, door de 
uitwerking zelf van de wet, verondersteld waren vanaf die periode uit die wet 
voort te vloeien; dat uit de bij de voormelde wet van 10 juni 1997 verrichte om-
vorming bijgevolg geen schending van artikel 7.1 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of van artikel 
15.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
kan worden afgeleid; dat de appèlrechters hun beslissing aldus naar recht verant-
woorden;

Dat het middel 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;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door 
verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 378

2° KAMER - 25 juni 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - PARTIJ RECHTER IN DE 
POLITIERECHTBANK - GEVOLG.

Uit de omstandigheid dat een van de partijen rechter is in de politierechtbank, kan niet wor-
den afgeleid dat alle magistraten die de rechtbank van eerste aanleg vormen van het ge-
rechtelijk arrondissement waarin de politierechtbank gelegen is, niet in staat zouden zijn  
op onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak te doen, of dat er bij de  
partijen of bij de publieke opinie een gewettigde verdenking zou kunnen ontstaan omtrent 
hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen1. (Art. 542 Sv.)

1 Zie Cass., 7 jan. 1998, A.R. P.97.1426.F, nr. 8; 9 mei 2001, A.R. P.01.0365.F, nr. 267.
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(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0662.F)

I. Voorwerp van de rechtspleging en voorafgaande rechtspleging
Bij een op 5 mei 2003 op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift 

vraagt eiser om de zaak met nummer 21.99.263/01 van de notities van het parket 
van de procureur des Konings te Luik, wegens gewettigde verdenking, aan de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van datzelfde rechtsgebied te onttrekken.

Het Hof heeft in zijn arrest van 14 mei 2003 voor recht gezegd dat het ver-
zoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is.

De voorzitter en de met naam vermelde leden van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik hebben de bij artikel 545 van het Wetboek van Strafvordering be-
paalde verklaring gesteld.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de door eiser aangevoerde omstandigheid, namelijk dat 

een van de partijen rechter is in de Politierechtbank te Luik, niet kan worden af-
geleid dat alle magistraten waaruit de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik is sa-
mengesteld, niet in staat zouden zijn op onafhankelijke en onpartijdige wijze in 
de zaak uitspraak te doen of dat er bij de partijen of de publieke opinie gewettig-
de verdenking zou kunnen bestaan aangaande hun geschiktheid om op die wijze 
uitspraak te doen;

Dat het verzoek niet gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het verzoekschrift;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J.-F. Jacquemin, Namen.

Nr. 379

2° KAMER - 25 juni 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - GETROFFENE LID VAN DIE 
RECHTBANK - GEVOLG.



Nr. 379 - 25.6.03 HOF VAN CASSATIE 1497 

Een rechtbank van eerste aanleg kan niet van de zaak kennisnemen zonder bij derden of  
bij de inverdenkinggestelde gewettigde verdenking te wekken over de onpartijdigheid van 
de rechters die van de zaak moeten kennisnemen, wanneer de getroffenen van het aan  
de inverdenkinggestelde verweten misdrijf belaging onderzoeksrechters bij die rechtbank 
zijn1. (Art. 542 Sv.)

(Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie inzake P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0771.F)

I. Voorwerp van de rechtspleging en voorafgaande rechtspleging
Bij vordering van 20 mei 20032 heeft de procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie verzocht om de zaak met nummer 45.L9.501482/03 van de notities van 
het parket van de procureur des Konings te Charleroi te onttrekken aan de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Charleroi,  waartoe onderzoeksrechter Dejardin be-
hoort.

Bij arrest van 28 mei 2003 heeft het Hof gezegd dat het verzoekschrift niet 
kennelijk onontvankelijk is.

De voorzitter  van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi  en de met 
naam vermelde leden van het rechtscollege hebben de bij artikel 545 van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalde verklaringen gesteld. Die verklaring is op 
de griffie van het Hof ontvangen op 5 juni 2003.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat D. P. in verdenking is gesteld wegens het feit  dat hij,  te 

Charleroi,  twee  onderzoeksrechters  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 
Charleroi heeft belaagd;

Overwegende dat dit rechtscollege bijgevolg niet van de zaak kon kennisne-
men zonder bij derden of bij de inverdenkinggestelde gewettigde verdenking te 
wekken over de onpartijdigheid van de rechters die van de zaak moeten kennis-
nemen;

Dat de vordering tot verwijzing gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Onttrekt  de  zaak  die  het  voorwerp  uitmaakt  van  het  dossier  met  nummer 

49.L9.501482/03 van de notities van het parket van de procureur des Konings, 
aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.

1 Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0899.N, nr. 385; 10 okt. 2000, A.R. P.00.1352.N, nr. 535; 23 
jan. 2002, A.R. P.01.1625.F, nr. 48.
2 Cass., 28 mei 2003, A.R. P.03.0771.F, nr. 324.
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25 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 380

2° KAMER - 25 juni 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - VERHOOR VAN DE ONDERZOEKSRECHTER BUITEN DE 
AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - VERHOOR VAN DE ONDERZOEKSRECHTER BUITEN DE 
AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - BEGRIP.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - VERHOOR VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - MISKENNING - BEGRIP.

4º WOONPLAATS - SCHENDING VAN DE WOONPLAATS - VOORWAARDE.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
BETREFFENDE DE LOYALITEIT VAN DE BEWIJSVOERING - BEGRIP.

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREFFENDE DE LOYALITEIT VAN DE BEWIJSVOERING - BEGRIP.

1º Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling in de loop van een onderzoek uitspraak  
doet op grond van de combinatie van de artt. 136, eerste lid en 136bis Sv., kan ze de on-
derzoeksrechter horen buiten de aanwezigheid van de partijen en overeenkomstig art.  
235bis van dat wetboek uitspraak doen of de bij die bepaling voorgeschreven maatrege-
len treffen1. (Artt. 136, eerste lid, 136bis en 235bis Sv.)

2º en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling miskent het algemeen beginsel van het recht  
van verdediging niet wanneer ze, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben ge-
hoord buiten de aanwezigheid van de partijen, uitspraak doet overeenkomstig art. 235bis  
Sv. of de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen neemt, aangezien het verhoor van  
de onderzoeksrechter is opgenomen in een proces-verbaal dat gevoegd is bij het dossier  
van de rechtspleging, waarvan eiser inzage heeft gekregen, en deze tijdens een daarop-
volgende terechtzitting vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de bewijswaar-
de van de betwiste getuigenis als over de pertinentie ervan t.a.v. alle gegevens die, in die 
stand van de rechtspleging, aan het onderzoeksgerecht zijn voorgelegd2. (Artt. 136, eer-
ste lid, 136bis en 235bis Sv.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º Schending van de woonplaats door een agent van het openbaar gezag veronderstelt dat  
deze in de woning is binnengedrongen. (Art. 148 Sw.)

5º en 6° Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering wordt 
niet miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, tegenover de  
conclusie van de inverdenkinggestelde m.b.t. de vraag over de voorwaarden waarin de  
onderzoekers in een flatgebouw zijn binnengedrongen, stelt "dat er geen grond bestaat  
om uit te weiden over de omstandigheden waarin de onderzoekers het gebouw waarin 

1 Zie Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.
2 Zie Cass., 9 mei 2001, A.R. P.01.0674.F, nr. 269.
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zich het appartement bevindt, waarin een mede-inverdenkinggestelde woonde, hebben  
kunnen binnendringen, aangezien dergelijke inlichtingen een bedreiging zouden kunnen 
vormen voor burgers die geen uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde  
verweten feiten"3.  (Art. 28bis, §3 Sv.; algemeen rechtsbeginsel van de loyaliteit van de 
bewijsvoering)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0851.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het toezicht 

op het onderzoek en de regelmatigheid van de rechtspleging:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het arrest volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, 

met toepassing van artikel 136, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, 
beslist de onderzoeksrechter ambtshalve te verhoren en dat de procureur-gene-
raal vorderingen heeft genomen op grond van artikel 136bis van dat wetboek;

Dat, aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling in de loop van een onder-
zoek uitspraak doet op grond van de combinatie van beide voornoemde bepalin-
gen, ze buiten de aanwezigheid van de partijen en overeenkomstig artikel 235bis 
van dat wetboek uitspraak kan doen of de bij die bepaling voorgeschreven maat-
regelen treffen;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het verhoor van de onderzoeksrechter is opgenomen in een 

proces-verbaal, dat bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd en waarvan 
eiser inzage heeft gekregen; dat deze tijdens een daaropvolgende terechtzitting 
vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de bewijswaarde van de be-
twiste getuigenis als over de pertinentie ervan ten aanzien van alle gegevens die, 
in die stand van de rechtspleging, aan het onderzoeksgerecht zijn voorgelegd;

3 Zie Cass., 30 okt. 2001, A.R. P.01.1239.N, nr. 583; 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151; Fr. 
KUTY, J.L.M.B., 2002, blz. 586 en 587, nrs. 28 tot 30.
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Dat het middel, dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging aanvoert, niet kan worden aangenomen;

Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel betoogt dat de techniek die de onderzoekers heb-

ben aangewend om de gesprekken tussen eiser en andere verdachten af te luiste-
ren, een schending van de woonplaats vormen;

Overwegende dat schending van de woonplaats door een agent van het open-
baar gezag veronderstelt dat deze in de woning is binnengedrongen;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de onderzoekers, door een insnijding 
te maken in de door mevrouw de onderzoeksrechter Desneux gepreciseerde om-
standigheden, de woonplaats van eiser niet tegen zijn wil zijn binnengedrongen 
(...); dat ze evenmin een braak van stadsafsluiting hebben gepleegd, aangezien ze 
niets, geheel dan wel gedeeltelijk, vernield hebben (...);  dat ze zich zelfs niet 
schuldig hebben gemaakt aan de overtreding van beschadiging van afsluiting, 
aangezien de muur, in de omstandigheden eigen aan de zaak, noch is aangetast 
noch beschadigd (cfr. de verduidelijkingen van mevrouw de onderzoeksrechter 
Desneux: 'wat is gedaan, is overigens niet met het blote oog zichtbaar').

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling,  door die redenen, zijn beslissing 
naar recht verantwoordt dat er geen sprake was van schending van woonplaats;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het arrest, tegenover eisers conclusie betreffende de vraag in 

welke omstandigheden de onderzoekers in het pand zijn binnengedrongen, stelt 
"dat er evenmin grond bestaat om uit te weiden over de omstandigheden waarin 
de onderzoekers het gebouw hebben kunnen binnendringen waarin het apparte-
ment van een mede-inverdenkinggestelde gelegen was, aangezien dergelijke in-
lichtingen burgers die geen uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde 
verweten feiten ernstig in gevaar zouden kunnen brengen";

Dat, aldus, de appèlrechters hun beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Overwegende dat, ten slotte, uit de hierboven weergegeven vermeldingen van 

het arrest niet kan worden afgeleid dat de appèlrechters het algemeen rechtsbe-
ginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering hebben miskend;

Dat het middel 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;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de voorlo-
pige hechtenis:

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,
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HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 juni 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J. Vossen, Brussel.

Nr. 381

1° KAMER - 26 juni 2003

1º SCHULDVERGELIJKING - BEGRIP.

2º SCHULDVERGELIJKING - WERKING.

3º SCHULDVERGELIJKING - SCHULDVERGELIJKING NA FAILLISSEMENT - 
WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN VAN EEN SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN VAN DE 
BOEDEL - OVERDRACHT VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE GEFAILLEERDE - OVERGEDRAGEN 
VERBINTENISSEN - SAMENHANG - WEERSLAG.

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALLERLEI - SCHULDVERGELIJKING - SCHULDVERGELIJKING NA FAILLISSEMENT - WEDERZIJDSE 
SCHULDVORDERINGEN VAN EEN SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN VAN DE BOEDEL - 
OVERDRACHT VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE GEFAILLEERDE - OVERGEDRAGEN 
VERBINTENISSEN - SAMENHANG - WEERSLAG.

5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
VERBINTENISSEN - SCHULDVERGELIJKING NA FAILLISSEMENT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN 
VAN EEN SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN VAN DE BOEDEL - OVERDRACHT VAN DE 
SCHULDVORDERING VAN DE GEFAILLEERDE - OVERGEDRAGEN VERBINTENISSEN - SAMENHANG - 
WEERSLAG.

6º VERBINTENIS - SCHULDVERGELIJKING - SCHULDVERGELIJKING NA FAILLISSEMENT - 
WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN VAN EEN SCHULDEISER VAN HET FAILLISSEMENT EN VAN DE 
BOEDEL - OVERDRACHT VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE GEFAILLEERDE - OVERGEDRAGEN 
VERBINTENISSEN - SAMENHANG - WEERSLAG.

1º Schuldvergelijking, die beschouwd kan worden als een tweevoudige ingekorte betaling,  
doet wederzijdse verbintenissen tenietgaan tot beloop van de laagste ervan1. (Artt. 1289 
en 1290 B.W.)

2º De exceptie die gegrond is op de schuldvergelijking,waarvan het mechanisme niet impli-
ceert dat er een onderlinge afhankelijkheid is tussen de wederzijdse verbintenissen, is  
niet inherent aan de aard van het wederkerig contract2. (Artt. 1289 en 1290 B.W.)

3º, 4°, 5° en 6° De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse ver-
plichtingen zodat er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook 
al is een van hen failliet, heeft geen weerslag op de voorwaarden waaronder de andere,  

1 Zie andersl. concl. O.M.
2 Ibid.
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in geval van overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op de schuldver-
gelijking gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer3. (Art. 1295 B.W.)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. ATELIA EST e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. De feiten van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:
De failliete vennootschap, hierna Mercure genaamd, waarvoor de verweerders als cura-

toren optreden, oefende een activiteit van verzekeringsmakelaar uit. 
Op 5 mei 1993 werd het faillissement uitgesproken en de verzekeringsportefeuille om-

vatte de polissen die bij de verschillende maatschappijen waren gesloten, onder meer bij 
eiseres en bij de n.v. L’Assurance Liégeoise, in wier rechten eiseres is getreden. 

Tussen de maatschappij Mercure en eiseres en L’Assurance Liégeoise waren overeen-
komsten aangegaan waarin in hoofdzaak was overeengekomen dat de verzekeringsmaat-
schappijen zich konden verzetten tegen de overdracht door de maatschappij Mercure van 
haar rechten die voortvloeiden uit verzekeringscontacten die door haar toedoen waren ge-
sloten, zolang het saldo ten voordele van de verzekeringsmaatschappijen niet volledig ver-
effend was.

Op 14 mei 1993 dragen de curatoren, verweerders, de portefeuille over aan de verweer-
sters.

Eiseres en de n.v. L’Assurance Liégeoise verwijzen naar die overeenkomsten en verzet-
ten zich tegen die overdracht omdat de failliete vennootschap hun nog premies verschul-
digd is die zij bij de verzekerden als lasthebber van de verzekeraars heeft geïnd, maar hun 
nooit heeft doorbetaald. Bovendien voeren zij aan dat zij een schuldvergelijking tot stand 
willen brengen met de commissies die zij zelf bij elke contractvernieuwing aan de failliete 
vennootschap verschuldigd waren. 

2. Het bestreden arrest beslist, enerzijds, dat de clausules waaruit eiseres en de n.v. L’-
Assurance Liégeoise hun recht puren om zich tegen de overdracht te verzetten, niet aan de 
schuldeisers van de failliete vennootschap kunnen worden tegengeworpen. In werkelijk-
heid doen ze immers een zakelijke zekerheid ontstaan ten voordele van de verzekeraar 
aangezien ze de aan de gefailleerde behorende verzekeringscontacten onttrekken aan de 
regel van de samenloop. Het bestreden arrest beslist dan ook dat de overdracht van de por-
tefeuille rechtsgeldig is. 

De voorziening betwist die kwestie niet.
Anderzijds oordeelt het arrest eerst dat iedere schuldvergelijking na faillissement in be-

ginsel verboden is behalve indien er wederzijdse schulden bestaan die een samenhang ver-
tonen omdat ze erg van elkaar afhangen. Het stelt vervolgens vast dat zulks hier het geval 
is en aanvaardt schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden van de failliete ven-
nootschap en van eiseres m.b.t tot de commissies, die vervallen zijn op de dag van het 
faillissement en nog moeten vervallen na het faillissement, op de contracten die door toe-
doen van failliete vennootschap zijn gesloten, tot op de dag, zijnde 1 juni 1993, waarop de 
portefeuille ten voordele van de verweersters, de overnemers, zal overdragen geworden. 

Het arrest oordeelt dat na de overdracht schuldvergelijking niet langer mogelijk is. Het 
enige middel van het cassatieberoep voert aan dat die beslissing niet naar recht verant-
woord is.

3. In hun memorie van antwoord werpen de verwerende partijen een middel van niet-
ontvankelijkheid op: het middel voert de schending van de relevante wettelijke bepalingen 
niet aan. 

3 Ibid.
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Mijns inziens kan het middel van niet-ontvankelijkheid niet worden aangenomen want 
het middel, dat het bestreden arrest met name verwijt de draagwijdte te miskennen van de 
clausules in de overeenkomsten tussen de maatschappij Mercure en eiseres en de n.v. L’-
Assurance Liégeoise, vermeldt de artt. 1134 en 1135 B.W. betreffende de interne gevol-
gen van overeenkomsten.

Overigens maakt het middel uitgerekend een onderscheid tussen schuldvergelijking in 
het algemeen en schuldvergelijking na faillissement, die volgens eiseres aan de algemene 
schuldvergelijking alleen maar een gedeelte van het mechanisme ervan ontleent. Het mid-
del moest dus melding maken van de artt. 1289 e.v. B.W. die betrekking hebben op het 
bijzonder mechanisme van het tenietgaan van de verbintenissen door de schuldvergelij-
king.

4. Bovendien wijzen de verweersters vooraf erop dat het middel feitelijke grondslag 
zou missen omdat het zou berusten op de stelling dat het bestreden arrest de samenhang 
op de litigieuze bedingen grondt, terwijl het bestreden arrest de samenhang grondt op het 
onderzoek van de verhouding tussen de failliete vennootschap en de verzekeringsmaat-
schappijen.

In dat verband wil ik erop wijzen dat het hof van beroep uit het onderzoek van de ver-
houding tussen de failliete vennootschap en de verzekeringsmaatschappijen opmaakt dat 
er “een nauwe samenhang bestaat die de schulden verenigt die uit de onderscheiden juri-
dische contracten voortvloeien” en dat de verwezenlijking van die contracten “leidt tot 
een unieke economische en commerciële operatie”.

Die analyse steunt dus noodzakelijkerwijs op het onderzoek van de contractuele ver-
houdingen tussen die partijen. Het middel dat daarbij verwijst naar de overeenkomsten die 
eiseres en de failliete vennootschap binden en waaruit de samenhang ontstaat, wijkt mijns 
inziens niet af van de lezing van het arrest.

Mijns inziens mist het middel dus geen feitelijke grondslag.
5. In hoofdzaak verwijt het middel het arrest dat het, na eerst uit de onaantastbare be-

oordeling van de feiten afgeleid te hebben dat er een objectieve samenhang bestaat tussen 
de wederzijdse schulden, daarbij van oordeel is dat het om een unieke economische en 
commerciële operatie gaat en op die schuldvergelijking na faillissement de regels van de 
schuldvergelijking in het algemeen toepast, meer bepaald die van de overdracht die aan de 
gecedeerde schuldenaar betekend is maar waarmee hij niet instemt, zodat de schuldvorde-
ringen van na die kennisgeving niet meer in vergelijking kunnen worden gebracht, zulks 
met toepassing van art. 1295, tweede lid B.W., zoals het bestond vóór de wet van 6 juli 
1994 en hier geldt (die regel bleef overigens behouden na de voornoemde wetswijziging). 

Zoals de verwerende partijen erop wijzen, steunt de voorziening op de arresten van uw 
Hof van 25 maart 1965 en 13 september 19734, waarbij u hebt aangenomen dat de excep-
tie van niet-uitvoering door de gecedeerde schuldenaar kan worden tegengeworpen aan de 
overnemer van de uit een wederkerig contract ontstane schuldvordering, ook al vloeit die 
niet-uitvoering voort uit feiten van na de betekening van de overdracht van de schuldvor-
dering, want volgens uw Hof is de exceptie van niet-uitvoering, die gegrond is op de on-
derlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, inherent aan 
de aard van het wederkerig contract, zodat zij al bestond vóór de niet-uitvoering zelf en 
vóór de overdracht van de uit het contract ontstane schuldvordering.

De ontwikkelingen van het middel verwijzen in dat verband meer bepaald naar de com-
mentaar van M.L Stengers op dat arrest5. Zij is van oordeel dat de oplossing betreffende 
de exceptie van niet-uitvoering van de wederkerige overeenkomsten uitgebreid zou kun-

4 Cass., 25 maart 1965, Bull. en Pas. 1965, I, 788 en 13 sept. 1973, A.C. 1974, 36.
5 M.L.  STENGERS,  « La  compensation  après  faillite  et  l’exception  d’inexécution  opposée  par  le 
débiteur d’une créance cédée », R.C.J.B. 1974, p. 356
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nen worden naar de schuldvergelijking na faillissement, ingeval er een nauwe samenhang 
tussen de overeenkomsten bestaat.

Ook al kwam het in het besproken arrest erop aan te beslissen wanneer de exceptie van 
niet-uitvoering ontstaan is, toch lijkt uw Hof, met dat arrest aan te nemen dat de bodem-
rechter schuldvergelijking na faillissement kan afwijzen op grond van art. 1295, eerste lid 
B.W.6

Bij het onderzoek van die zaak heeft uw Hof zich evenwel niet uitdrukkelijk uitgespro-
ken over de vraag die thans door het middel wordt gesteld, namelijk of schuldvergelijking 
na faillissement al dan niet aan dezelfde regels beantwoordt als schuldvergelijking in het 
algemeen.

De commentaar van M. L. Stengers wijst, m.i. terecht, op het bestaan van een funda-
menteel verschil tussen schuldvergelijking in het algemeen en schuldvergelijking na fail-
lissement.

Die auteur steunt met name op de leer van H. DE PAGE
7, die van oordeel is dat schuld-

vergelijking na faillissement weliswaar een begrip is dat historisch nauw verbonden is met 
schuldvergelijking, maar dat het daarom niet om een schuldvergelijking gaat. 

Schuldvergelijking na faillissement en schuldvergelijking in het algemeen hebben al-
leen hun mechanisme gemeen, namelijk: de verrekening van een schuld op een andere 
schuld tot ze tenietgaan ten belope van hun wederkerig bedrag.

Schuldvergelijking  na  faillissement  is  immers  een  constructie  van  de  rechtsleer  en 
rechtspraak8, die uw Hof overigens in een arrest van 25 mei 1989 heeft aanvaard9.

In dat arrest was uw Hof immers van oordeel dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat 
de wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser van het faillissement respectieve-
lijk van de boedel nauw met elkaar samenhangen doordat zij een en dezelfde oorzaak heb-
ben (in dit geval, de aan de gefailleerde vennootschap verleende kredieten), op grond van 
een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, naar recht heeft kunnen beslissen 
dat tussen de schuld en de schuldvordering van de failliete vennootschap een zodanige sa-
menhang bestaat dat zij onderling in vergelijking kunnen worden gebracht.

M. Van Quickenbornes commentaar op die beslissing10 gaat in dezelfde richting als die 
van mevrouw Stengers.

De wijze waarop de schulden door schuldvergelijking in het algemeen tenietgaan, im-
pliceert dat er wederzijdse schulden bestaan tussen dezelfde personen, die met dezelfde 
hoedanigheid handelen (wederzijdse schuldeiser en schuldenaar). Bovendien moeten de 
schulden vaststaand, vervangbaar en opeisbaar zijn. Zodra aan die voorwaarden voldaan 
is, zullen de twee wederzijdse schulden automatisch tenietgaan en, in het geval van schul-
den met een ongelijk bedrag, zullen de twee schulden tenietgaan ten belope van hun be-
schikbare bedragen.

Schuldvergelijking in het algemeen kan dus worden aangemerkt als een wijze waarop 
verbintenissen tenietgaan door een tweevoudige ingekorte betaling, in tegenstelling tot de 
exceptie van niet-uitvoering waar de uitvoering van de verbintenissen kan worden ge-
schorst.

Precies wegens dat uitdovende karakter van de schuldvergelijking is de toepassing er-
van in de regel uitgesloten na het ontstaan van een samenloop tussen de schuldeisers en 

6 Die benadering zou uitgebreid kunnen worden tot het tweede lid van die bepaling.
7 H. DE PAGE, Dl. III, nr. 644.
8 M.L. STENGERS, o.c., verwijzingen vermeld in de voetnoot nr. 20, p. 360
9 Cass., 25 mei 1989, A.R. 8364, nr. 547.
10 M. VAN QUICKENBORNE, « Réflexions sur la connexité objective justifiant la compensation après 
faillite », R.C.J.B. 1992, p. 354.



Nr. 381 - 26.6.03 HOF VAN CASSATIE 1505 

een van de schuldenaars.
Volgens de voornoemde rechtspraak- en rechtsleerconstructie is er op die regel slechts 

een uitzondering, namelijk in het geval waar de betrokken verbintenissen uit een en de-
zelfde oorzaak zijn ontstaan en de band tussen de wederzijdse verplichtingen een zodani-
ge samenhang schept dat het faillissement daaraan geen einde kan maken.

De omstandigheid dat het om een en dezelfde oorzaak gaat, onderscheidt de schuldver-
gelijking na faillissement van de schuldvergelijking in het algemeen, aangezien laatstge-
noemde ook kan bestaan tussen twee schulden die ontstaan uit verschillende oorzaken die 
met elkaar volstrekt geen uitstaans hebben.

Sommige auteurs11 omschrijven de samenhang die berust op het concept van een en de-
zelfde oorzaak als objectief, in tegenstelling tot de overeengekomen of wettelijke samen-
hang.

I.v.m. de gevolgen van de samenhang voor de samenloop van de schuldeisers, verwij-
zen zowel M. Van Quickenborne als M.L. Stengers naar het arrest van uw Hof van 7 dec. 
196112 waarbij, in het geval van wederzijdse verbintenissen die ontstaan uit een en dezelf-
de wederkerige verhouding, uw Hof, oordeelde, ik citeer: “le jugement déclaratif de failli-
te n’a pas eu pour conséquence de désolidariser les deux créances , le droit à la prestation 
due par le cocontractant n’a jamais existé dans le patrimoine du failli que lié à l’obligation 
pour celui-ci de remplir son engagement.”

De rechtsleer waarnaar die auteurs verwijzen, is van oordeel dat door de samenloop de 
voorwaarde wegvalt dat de schuldvordering, die men met die van de gefailleerde in verge-
lijking wil brengen, vaststaand en opeisbaar moet zijn. Hetgeen bijgevolg ook de schuld-
vergelijking na faillissement onderscheidt van de schuldvergelijking senso strictu.

De objectieve samenhang, die door de bodemrechter op onaantastbare wijze wordt vast-
gesteld13, en die samenhangt met de aard van de verhoudingen die de wederkerige verbin-
tenissen met elkaar verbindt, versterkt de uitwerking van de schuldvergelijking: de samen-
hang maakt de bewuste schuldvorderingen erg afhankelijk van elkaar waardoor er een 
unieke operatie ontstaat.  In vergelijking met schuldvergelijking in het algemeen, is dit 
kenmerkend voor schuldvergelijking na faillissement, wat eraan in de weg staat dat er op 
die specifieke soort schuldvergelijking regels m.b.t. overdracht van schuldvordering als-
ook regels betreffende samenloop worden toegepast.

6. In de onderhavige zaak heeft het hof van beroep het feitelijk bestaan van een objec-
tieve samenhang vastgesteld, aangezien het een samenhang in aanmerking neemt die leidt 
tot een unieke economische en commerciële operatie.

De regels betreffende de overdracht van de schuldvordering moeten volgens de voor-
noemde rechtsleer, waarbij ik mij aansluit, wijken voor de aldus in aanmerking genomen 
objectieve samenhang die het voordeel van de schuldvergelijking na faillissement verant-
woordt, zodat, mijns inziens, het middel dienaangaande gegrond is.

Besluit: vernietiging

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0528.F)

I. Bestreden beslissing

11 M. VAN QUICKENBORNE, « Réflexions sur la connexité objective justifiant la compensation après 
faillite », o.c., 357.
12 Cass., 7 dec. 1961 (Bull. en Pas. 1962, I, 440). Zie in dezelfde zin concl. proc.-gen. P. LECLERCQ, 
voor Cass., 7 nov. 1935 (ibid. 1936, I, 38).
13 Cass., 12 jan. 1996, A.R. C.95.0156.F, nr. 27.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 april 2001 door het Hof 
van Beroep is gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christiane Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1165, 1289, 1290, 1291, 1293, 1295 (zoals het van toepas-

sing was voor zijn wijziging bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1994), 1298, 1689, 1690 en 
1691 (zoals beide laatste artikelen van toepassing waren voor hun wijziging respectieve-
lijk bij de artikelen 4 en 5 van de wet van 6 juli 1994) van het Burgerlijk Wetboek;

- het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in de samenloop dat toepassing 
vindt in artikel 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (zoals 
het van toepassing was op de datum van het bestreden arrest) en in de artikelen 7, 8 en 9 
van de Hypotheekwet;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 184 van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen, 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest heeft vastgesteld dat:
"De verzekeringsmakelaar naamloze vennootschap "Mercure compagnie financière et 

immobilière liégeoise", die bij vonnis van 5 mei 1993 van de Rechtbank van Koophandel 
te Luik failliet is verklaard, respectievelijk op 2 april 1976 en 16 juni 1976 met betrekking 
tot de inzet van het geschil, de voorwaarden van de thans gefusioneerde verzekeringson-
dernemingen in de volgende bewoordingen had aangenomen:

- wat betreft de naamloze vennootschap "L Assurance Liégeoise" (later naamloze ven-
nootschap Royale Belge 1994) (N.B. in wier rechten eiseres is getreden):

'de verzekeraar erkent dat alle verzekeringsovereenkomsten die door tussenkomst van 
de producent zijn gesloten eigendom van laatstgenoemde blijven. Daaruit volgt dat dit 
recht te allen tijde en vrij door de producent aan de persoon die hij kiest kan worden over-
gedragen (...); de verzekeraar kan zich daartegen enkel verzetten in de volgende bijzonde-
re gevallen: (...) c) zolang het saldo in zijn voordeel niet volledig is betaald' (artikel 5 van 
de algemene voorwaarden);

- wat betreft de naamloze vennootschap Royale Belge (N.B. in wier rechten en ver-
plichtingen eiseres is getreden):

'de producent heeft een verworven recht op alle commissies die betrekking hebben op 
de verzekeringsovereenkomsten die door zijn tussenkomst zijn gesloten tot zij vervallen; 
er kan echter geen overdracht onder levenden of om reden van overlijden van zaken of 
van portefeuille worden gedaan zolang de producentrekening niet volledig is aangezui-
verd' (artikel 4, punt 2, §1 en 2 van de aannemingsvoorwaarden van de verzekeringspro-
ducent). Op 17 mei 1993, melden de curatoren over het faillissement aan alle verzekeraars 
(84 in het totaal) dat de verzekeringsportefeuille van de gefailleerde naamloze vennoot-
schap Mercure is overgedragen aan de naamloze vennootschap Anbel Insurance Group 
(...), niettegenstaande het verzet dat de twee thans gefusioneerde ondernemingen op 14 
mei 1993 hebben gedaan";
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dat:
"zelfs als de wederzijdse schulden voortvloeien uit onderscheiden juridische contracten, 

met name een mandaat voor het innen van de premies en een makelaarsovereenkomst, 
toch een nauwe samenhang bestaat tussen de schulden die daaruit voortvloeien, rekening 
houdend met het feit dat die overeenkomsten een enkele economische en commerciële 
operatie in werking stellen";

en dat:
"de makelaar krachtens de aannemingsakkoorden, aan de klanten de overeenkomsten 

van de Royale Belge en van de Assurance Liégeoise (N.B. in wier rechten en verplichtin-
gen eiseres is getreden) mag voorstellen, voor hun rekening de premies mag innen die 
verschuldigd zijn op de door zijn tussenkomst gesloten overeenkomsten en de overeenge-
komen commissies op die premies mag ontvangen als bezoldiging voor zijn optreden en 
kosten;

en verder dat:
"de koppeling van twee contractuele banden, de verantwoording van de ene door de an-

dere, de omvang van de commissies op basis van de premies, het gebruikelijk karakter 
van  die  handelwijze  en  de  gemeenschappelijke  zienswijze  van  beide  partijen  waarbij 
schuldvergelijking wordt toegepast op een agentrekening op een voldoende samenhang 
wazen";

en tenslotte dat:
"die schuldvergelijking die ten voordele van de verzekeraars wordt aangenomen hele-

maal niet onrechtmatig is aangezien het een voorkeursmechanisme betreft dat na het fail-
lissement is aangenomen wegens de samenhang tussen de wederzijdse schulden;

dat het toepassen van dat mechanisme in dit geval ten aanzien van de verzekeraars, 
wier respectieve schuldvorderingen 2,94 pct. en 1,38 pct. bedroegen van het geheel van de 
schuldvorderingen van de andere verzekeringsondernemingen die op 115.797.611 BEF 
zijn vastgesteld, helemaal niet onrechtmatig blijkt";

en niettemin beslist dat:
"het negatief saldo van de rekening van de gefailleerde onderneming ten aanzien van de 

verzekeraars in dit geval (slechts) kan worden gecompenseerd door de vervallen en te ver-
vallen commissies op de overeenkomsten die door tussenkomst van de gefailleerde onder-
neming zijn gesloten tot de dag waarop de commissies verworven zijn voor de overnemer 
van de portefeuille, te weten ]juni 1993, volgens het addendum tot wijziging van artikel 3 
van de overdrachtovereenkomst van 14 mei 1993 die aan de verzekeraars tegenstelbaar is 
(...);

dat het overnemende makelaarskantoor niet gehouden is tot betaling van de schulden 
van de gefailleerde vennootschap, zoals trouwens is bepaald in artikel 2 b) van de over-
drachtovereenkomst die aan de verzekeraars tegenstelbaar is en bepaalt dat de verkoop 
geen betrekking heeft op de schuldvorderingen en schulden die tijdens de activiteit van de 
gefailleerde ondernemingen zijn ontstaan ";

en dat:
"bijgevolg, in zoverre (éiseres) commissies sedert 1 juni 1993 tot 31 augustus voor de 

overgedragen verzekeringsovereenkomsten heeft ingehouden, zij tot terugbetaling aan de 
(eerste verweersters) moet worden veroordeeld;

dat (eiseres) moet worden veroordeeld om (aan de twee eerste verweersters) de gege-
vens en stukken over te leggen voor de berekening van de commissies die (eiseres) tijdens 
de periode van 1 juni 1993 tot 31 augustus 1993 werkelijk heeft ontvangen en behouden";

op grond dat:
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"(eiseres), door de aanzuivering van de producentrekening in haar voordeel te vragen 
voor elke overdracht van dat goed, vraagt om bij voorrang op de andere schuldeisers te 
worden betaald;

(...) dat krachtens het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, dat wordt toege-
past door de artikelen 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen 
(dat ten tijde van het bestreden arrest van toepassing was), 7, 8 en 9 van de Hypotheek-
wet, alle goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg strekken voor 
zijn schuldeisers, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan; 
dat het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7, 8 en 9 van de Hy-
potheekwet noodzakelijk afwijken van de artikelen 1165, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek aangezien daardoor een overeenkomst die een niet bij de wet bepaalde zakelijke 
zekerheid in het leven roept niet aan de schuldeisers in de samenloop kan worden tegen-
gesteld;

dat de zakelijke zekerheden een of verschillende goederen van de schuldenaar belasten 
en aan de houder ervan een voorrecht verlenen op de prijs van de tegeldemaking van het 
goed of de goederen waarop ze zijn gevestigd, zodat die goederen aldus bij voorrang zijn 
bestemd voor de betaling van de schuld; (dat) de regel van de samenloop niet van toepas-
sing is op de belaste goederen die, tot beloop van het bedrag van de schuldvordering van 
de houder van de zekerheid, aan de niet-bevoorrechte schuldeisers ontsnappen;

dat  bepaalde  zakelijke  zekerheden  weliswaar  ontstaan  door  de  wil  van  de  partijen 
(schuldeiser en schuldenaar): de overeengekomen hypotheek en het pand (in zijn verschil-
lende vormen) zijn contracten; dat die contracten uitdrukkelijk zijn bepaald in de wet die 
het kader en de wezenlijke regels ervan bepaalt waarvan de partijen niet mogen afwijken; 
dat zij dus wel degelijk door de wet principieel zijn ingesteld, die de oorzaak van de voor-
rang schept en aan de partijen alleen de mogelijkheid laat om ze, in onderling akkoord, 
aan een bepaalde schuldvordering te hechten; dat elke overeenkomst - behoudens het pand 
(in al zijn vormen) en de hypotheek - die tot doel zou hebben een bepaald deel van het 
vermogen van de schuldenaar bij voorrang voor te behouden voor de betaling van een be-
paalde schuld en het in die mate aan de andere schuldeisers te onttrekken, geen uitwerking 
kan twijgen;

dat aldus in dit geval de litigieuze bedingen die in werkelijkheid een zakelijke zeker-
heid doen ontstaan ten voordele van de verzekeraar aangezien zij de verzekeringsovereen-
komsten van de gefailleerde aan de regel van de samenloop onttrekken, door ze bij voor-
rang voor de betaling van de schuldvordering van de verzekeraar te bestemmen, aan de 
schuldeisers van het faillissement van de naamloze vennootschap Mercure niet kunnen 
worden tegengeworpen;

dat daaruit  volgt dat de overdracht van de verzekeringsportefeuille met de verzeke-
ringsovereenkomsten die zijn gesloten bij de naamloze vennootschap L'Assurance Lié-
geoise en bij de naamloze vennootschap Royale Belge, die thans zijn gefusioneerd tot (ei-
seres) en die op 14 mei 1993 door (de tweede verweerders ten voordele van de eerste ver-
weersters) is gesloten bij bijvoegsel van 20 september 1993 (...) geldig is en aan (eiseres) 
kan worden tegengesteld";

en ook op grond:
"dat in beginsel elke schuldvergelijking na faillissement verboden is; dat op dat begin-

sel een uitzondering wordt gemaakt voor wederzijdse schulden waartussen een samen-
hang bestaat ten gevolge van hun nauwe afhankelijkheid".

Grieven
Schuldvergelijking tussen een samenhangende verbintenis en een schuldvordering ge-

beurt  niettegenstaande de verworven rechten van derden op de schuldvorderingen die 
moet worden gecompenseerd; in dat geval kan niet worden beschouwd dat de schuldver-
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gelijking tot gevolg heeft dat een deel van de activa wordt aangewend voor de betaling bij 
voorrang van een schuldeiser in de samenloop; zij kan worden tegengeworpen aan de cu-
rator van het faillissement die de schuldeisers vertegenwoordigt van de gefailleerde die 
houder is van de te compenseren schuldvordering; bovendien is de schuldvergelijking tus-
sen een samenhangende verbintenis en een schuldvordering, in zoverre zij inherent is aan 
de wederkerige overeenkomsten en steunt op de onderlinge afhankelijkheid van de weder-
zijdse verbintenissen, eveneens tegenstelbaar aan de overnemer van de schuldvordering 
die uit die wederkerige overeenkomst is ontstaan.

In dit geval kon het arrest, op grond van de vaststelling dat de bedingen waarvan de 
tekst door het arrest wordt weergegeven zijn ingevoegd in de overeenkomsten die eiseres 
en de gefailleerde vennootschap binden, die de samenhang bewerkstelligen tussen, ener-
zijds, de verplichting van eiseres om aan de gefailleerde vennootschap de vervallen en 
nog te vervallen commissies te betalen op de overeenkomsten die door haar tussenkomst 
zijn gesloten en, anderzijds, de schuldvordering van eiseres tot betaling van de op die 
overeenkomsten verschuldigde premies en op grond van de vaststelling dat eiseres in dit 
geval niet ten onrechte de schuldvergelijking aanvoert tussen de bovenvermelde verplich-
ting en schuldvordering, niet oordelen dat de litigieuze bedingen die eiseres aanvoert tot 
staving van haar vordering tot aanvaarding van de schuldvordering, niet tegenstelbaar zijn 
aan de schuldeisers van de gefailleerde vennootschap die door de tweede verweerders 
worden vertegenwoordigd, noch aan de eerste verweersters, de overnemers van de schuld-
vorderingen voor vervallen en te vervallen commissies op de overeenkomsten die door 
tussenkomst van de gefailleerde onderneming zijn gesloten, en evenmin de gevraagde 
schuldvergelijking weigeren, zonder miskenning van (1) de interne gevolgen die de litigi-
euze bedingen wettig tussen de contracterende partijen hebben (schending van de artike-
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); (2°) de externe uitwerking van diezelfde 
bedingen  ten  aanzien  van  derden  (schending  van  artikel  1165  van  het  Burgerlijk 
Wetboek), met name in zoverre zij samenhang doen ontstaan, (3°) de draagwijdte van het 
beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in de samenloop dat wordt toegepast door 
de artikelen 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat van 
toepassing was op de datum van het bestreden arrest, 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet (mis-
kenning van dat algemeen beginsel en schending van de voormelde wetsbepalingen die 
het toepassen, en ook, voor zover nodig, van die wetsbepalingen), (4°) het wettelijk begrip 
schuldvergelijking tussen een samenhangende verbintenis en een schuldvordering (schen-
ding van de artikelen 1289, 1290, 1291, 1293, 1295 (zoals het van toepassing was voor 
zijn wijziging bij artikel 6 van de wet van 6 juli 1994), en 1298 van het Burgerlijk Wet-
boek), en ook van de wettelijke gevolgen van de overdracht van schuldvordering ((schen-
ding van de artikelen 1689, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek (zoals beide laatste 
artikelen van toepassing waren voor hun wijziging respectievelijk bij de artikelen 4 en 5 
van de wet van 6 juli 1994)).

Daaruit volgt dat het arrest, dat voor recht zegt dat de litigieuze bedingen die eiseres 
aanvoert tot staving van haar vordering tot aanvaarding van schuldvergelijking, aan de 
tweede verweerders niet hunnen worden tegengeworpen, voor recht zegt dat de tussen de 
eerste verweersters en de tweede verweerders gesloten overeenkomst van overdracht gel-
dig is en kan worden tegengeworpen aan eiseres, met name in zoverre zij bepaalt dat de 
eerste verweersters niet zijn gehouden door alle verbintenissen die samenhangen met de 
door hen verkregen schuldvorderingen, voor recht zegt dat de schuldvergelijking tussen 
de wederzijdse schulden van de gefailleerde vennootschap en eiseres met betrekking tot 
de commissies die op de dag van het faillissement zijn vervallen en die na het.faillisse-
ment vervallen, op de overeenkomsten die door tussenkomst van de gefailleerde vennoot-
schap zijn gesloten, plaatsheeft tot de datum waarop (volgens de overeenkomst van over-
dracht), de commissies aan de eerste verweersters zijn toegekend en, bijgevolg, eiseres 
veroordeelt om aan de eerste verweersters de gegevens en stukken te over te leggen voor 
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de berekening van de commissies die zij werkelijk ontvangen en behouden heeft na die 
datum, en eiseres veroordeelt om aan de eerste verweersters de commissies te betalen die 
zij werkelijk ontvangen en behouden heeft na die datum, en ook het bedrag van 200.000 
BEF als schadevergoeding, niet naar recht is verantwoord (miskenning van dat beginsel 
en van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer 

twee  personen  elkaars  schuldenaar  zijn,  tussen  hen  schuldvergelijking plaats-
heeft, waardoor de twee schulden teniet gaan;

Dat schuldvergelijking beschouwd kan worden als een tweevoudige ingekorte 
betaling, waardoor de wederzijdse verbintenissen tenietgaan tot beloop van de 
laagste ervan;

Dat de exceptie die gegrond is op schuldvergelijking, waarvan het mechanisme 
niet  impliceert  dat er een onderlinge afhankelijkheid is  tussen de wederzijdse 
verbintenissen, niet inherent is aan de aard van de wederkerige overeenkomst;

Overwegende dat bij overdracht van de schuldvordering die uit een dergelijke 
overeenkomst is ontstaan, waardoor de onderliggende verbintenissen niet langer 
wederzijdse verbintenissen zijn, niet wordt afgeweken van artikel 1295, tweede 
lid van het Burgerlijk Wetboek dat, in de versie die op het geschil van toepassing 
was, de overgedragen schuldenaar, die niet in de overdracht heeft toegestemd die 
hem is betekend, het voordeel van de exceptie van schuldvergelijking ontneemt 
wanneer de voorwaarden daartoe pas na deze betekening tot stand zijn gekomen;

Overwegende dat de vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de we-
derzijdse verplichtingen zodat er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen 
de schuldenaars, ook al is een van hen failliet, geen weerslag heeft op de voor-
waarden waaronder de andere, in geval van overdracht van de schuldvordering 
van de gefailleerde, de op de schuldvergelijking gegronde exceptie kan tegen-
werpen aan de overnemer;

Dat het middel dat het tegenovergestelde betoogt, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

26 juni 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 382

ALGEMENE VERGADERING - 27 juni 2003

RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - GEDRAG - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN 
DE VEROORDELING - WAARDIGHEID VAN HET AMBT - ONTZETTING.
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De rechter die, door een in kracht van gewijsde gegaan arrest, schuldig is verklaard aan  
feiten van misbruik van vertrouwen en daden van ontrouw in het beheer van faillissemen-
ten, alsook aan overtredingen van de vennootschappenwetgeving, maar de gewone op-
schorting van de uitspraak van de veroordeling heeft genoten, heeft door zijn gedrag af-
breuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is bijgevolg niet meer waardig om  
deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet hem bijgevolg  
uit zijn ambt1. (Art. 152, tweede lid G.W. 1994; artt. 404, 405, 409, 417 tot 420 en 422 tot 
426 Ger.W.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie T. X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.03.0013.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof van Cassatie is in algemene vergadering bijeengekomen overeenkom-

stig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek.
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Eerste  advocaat-generaal  Jean-François  Leclercq  heeft  gevorderd  inzake de 

ontzetting van X. uit zijn ambt van rechter bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg 
te A., B. en C.

X. is overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechts-

1 Zie Cass., 18 sept.  1998, alg.  verg.,  A.R. D.98.0032.N, nr. 408; 10 okt.  2002, alg. verg.,  A.R. 
D.02.0013.N, nr. 530; 15 nov. 2002, alg. verg., A.R. D.02.0020.N, nr. 608; "Plichten en dienstbaar-
heden van de leden van de rechterlijke macht", rede uitgesproken door proc.-gen. E. KRINGS op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 sept. 1988, A.C. 1988-89, blz. 21, nr. 21; J.T. 
1988, blz. 493, nr. 21. Men merke op dat de procureur-generaal bij het Hof, in zijn schriftelijke vor-
dering, had verwezen naar art. 6.1 E.V.R.M. (zie Cass., 28 juni 2001, alg. verg., A.R. D.01.0010.F, 
nr. 411; 29 nov. 2001, alg. verg., A.R. D.01.0015.N, nr. 656; B. LOMBAERT, "La Convention européen-
ne des droits de l'homme dans le contentieux de la fonction publique belge", Collection Droit et Jus-
tice, 132, Nemesis - Bruylant, 2001, blz. 47, nr. 28). Bovenstaand arrest van het Hof vermeldt boven-
vermeld art. 6.1 niet. Hieruit kan nochtans niet worden afgeleid dat het Hof zich aansluit bij het func-
tioneel criterium waaraan het Europees Hof voor de mensenrechten voorrang geeft, op grond van de 
aard van de functies en verantwoordelijkheden van de ambtenaar, en op grond waarvan dat Europees 
Hof beslist dat alle geschillen tussen het bestuur en ambtenaren die ambten vervullen waarbij zij 
deelnemen aan de uitoefening van de openbare macht, niet vallen binnen het toepassingsgebied van 
art. 6.1 (Hof Mensenrechten, arrest PELLEGRIN, 8 dec. 1999, Rev. trim. D.H. 2000, blz. 819 e.v., inz. 
blz. 824, nrs. 19 tot 22, en opm. P. WACHSMANN). Bovenstaand arrest van het Hof van Cassatie is im-
mers bij verstek gewezen en het Hof van Cassatie heeft dus, te dezen, in werkelijkheid geen uitspraak 
moeten doen over de vraag of art. 6.1 E.V.R.M. al dan niet moest worden toegepast. De opgeroepen 
rechter is niet in persoon verschenen, hij was evenmin vertegenwoordigd door een advocaat en heeft 
zich dus niet beroepen op het voordeel van die bepaling van internationaal recht. De vraag of art. 6.1 
al dan niet moet worden toegepast, is inzake rechterlijke tucht een delicate kwestie. Onverminderd de 
eerbied die aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de mensenrechten verschuldigd is, is de 
pertinentie van het functioneel criterium inderdaad bedenkelijk. Bruno LOMBAERT schrijft (o.c.): "En 
quoi le lien spécial qui peut être requis entre les fonctionnaires d'autorité et l'Etat justifierait-il que 
ces fonctionnaires soient privés d'un procès équitable en cas de contestation avec leur employeur pu-
blic? Le critère est ainsi générateur d'une discrimination criante entre deux catégories d'agents pu-
blics: les agents de gestion qui sont admis à se prévaloir des garanties du procès équitable et les fonc-
tionnaires d'autorité qui n'ont pas droit à un tel procès. Une telle différence de traitement, qui ne peut 
se revendiquer d'aucune justification objective et raisonnable, est difficilement compatible avec l'ob-
jet et les buts de la Convention européenne des droits de l'homme". Ter staving van dat standpunt 
merke men op dat de artt. 1 en 6.1 E.V.R.M., volgens hun eigen bewoordingen, van toepassing zijn 
op "eenieder". J.F.L.
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brief opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van 27 juni 2003, om 
14.30 uur, maar is niet verschenen.

II. Voorwerp van de vorderingen
De schriftelijke vorderingen van de procureur-generaal bij het Hof zijn gesteld 

als volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dat Hof,
Overwegende dat de heer Paul X., geboren te ..., wonende te ..., ..., benoemd is 

tot rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te A. en tegelijkertijd tot rechter 
bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg te B. en te C. bij koninklijk besluit van 3 
februari 1999; dat hij de bij de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd op 16 fe-
bruari 1999, op de openbare terechtzitting van de Eerste Kamer van het Hof van 
Beroep te B.;

Overwegende dat de eerste kamer bis van het Hof van Beroep te B., zitting 
houdende in correctionele zaken, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 15 januari 2003 de gewone opschorting, voor een duur van vijf jaar, heeft 
bevolen van de uitspraak van de veroordeling van de heer X., wegens misbruik 
van vertrouwen ten nadele van twee vennootschappen en daden van ontrouw in 
het beheer van faillissementen (telastleggingen I), en wegens inbreuken op de 
wetgeving op de handelsvennootschappen (telastleggingen II); dat de feiten res-
pectievelijk zijn gepleegd tussen 1987 en 1997 (telastleggingen I) en tussen 1991 
en 2000 (telastleggingen II);

Overwegende dat het hof van beroep erop gewezen heeft 'dat de telastleggin-
gen, die overigens niet betwist worden, bewezen zijn'; 'dat de feiten van de te-
lastleggingen I zijn gepleegd vóór de benoeming van de beklaagde tot toege-
voegd rechter (bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998), toen de beklaagde 
het hoofd moest bieden aan een opeenstapeling van tegenslagen; dat die feiten 
weliswaar zwaarwichtig zijn en schade kunnen toebrengen aan de reputatie van 
het beroepskorps, waartoe de beklaagde nog steeds behoort - zijn ontslag is niet 
aanvaard -, maar te dezen geen gevangenisstraf verantwoorden, gelet, met name, 
op het feit dat de beklaagde zijn werkzaamheden van magistraat heeft stopgezet 
nadat het dossier was geopend en dat hij verschillende terugbetalingen heeft ver-
richt';

Overwegende dat uit het tuchtonderzoek blijkt dat de heer X. zijn werkzaam-
heden van rechter heeft hervat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te B., maar 
dat hij zijn nieuw ambt bij (...) verkiest boven dat in de magistratuur;

Overwegende dat mijnheer X., door zijn gedrag, afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt; dat hij niet meer waardig is deel te nemen aan de uit-
oefening van de rechterlijke macht (vgl. Cass., 18 sept. 1998, algemene vergade-
ring, A.R. D.98.0032.N, nr. 408);

Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de gecoördineerde Grondwet (1994), 
404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden,
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Vordert dat het het Hof behage om, in openbare terechtzitting en na onderzoek 
van de zaak, de heer X. te ontzetten uit zijn ambt van rechter bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te A. en tegelijkertijd van rechter bij de Rechtbanken van Eer-
ste Aanleg te B. en te C., en hem in de kosten te veroordelen.

Brussel, 12 juni 2003.
Voor de procureur-generaal,
De eerste advocaat-generaal,
(get.) J.F. Leclercq."
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat X. is benoemd tot rechter bij de Rechtbank van Eerste Aan-

leg te A. en tegelijkertijd tot rechter bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg te B. 
en C. bij koninklijk besluit van (...); dat hij op (...) de bij wet voorgeschreven eed 
heeft afgelegd op de openbare terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van 
Beroep te B.;

Overwegende dat de feiten die misbruik van vertrouwen en daden van ontrouw 
in het beheer van faillissementen alsook overtredingen van de vennootschappen-
wetgeving vormen, zoals die in de vorderingen van de procureur-generaal wor-
den vermeld, zijn bewezen bij arrest van (...) van het Hof van Beroep te B., dat in 
kracht van gewijsde is gegaan;

Overwegende dat  zij  door hun aard en door hun zwaarwichtigheid afbreuk 
doen aan de waardigheid van het ambt waarin X. is benoemd;

Dat het gedrag van een magistraat die anderen moet berechten, boven elke 
twijfel verheven moet zijn;

Overwegende dat de uitoefening van het ambt van rechter door een persoon 
die dergelijke feiten heeft begaan, het vertrouwen van de burger in het gerecht 
schokt;

Overwegende dat X. bijgevolg niet meer waardig is om deel te nemen aan de 
uitoefening van de rechterlijke macht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Uitspraak doende bij verstek,
Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 

420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
Ontzet X. uit zijn ambten van rechter in de Rechtbanken van Eerste Aanleg te 

A., B. en C.;
Veroordeelt hem in de kosten.

27 juni 2003 – Algemene Vergadering – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. Fischer  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal.
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Nr. 383

ALGEMENE VERGADERING - 27 juni 2003

1º STEDENBOUW — ONTEIGENING - VERBOD TE BOUWEN OF TE VERKAVELEN - 
VEREISTEN - GOEDGEKEURD ONTEIGENINGSPLAN - GEVOLGEN - TIJDSTIP WAAROP DE EIGENAAR 
KAN VERZOEKEN VAN DE ONTEIGENING AF TE ZIEN.

2º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERBOD TE BOUWEN OF TE 
VERKAVELEN - VEREISTEN - GOEDGEKEURD ONTEIGENINGSPLAN - GEVOLGEN - TIJDSTIP 
WAAROP DE EIGENAAR KAN VERZOEKEN VAN DE ONTEIGENING AF TE ZIEN.

3º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
PLANSCHADEVERGOEDING - EEN IN UITZICHT GESTELDE ONTEIGENING VAN HET GOED - GEEN 
VERGOEDING VERSCHULDIGD - AAN EEN GROND IN PRIVATE EIGENDOM GEGEVEN BESTEMMING VAN 
PARKGEBIED - GEVOLGEN.

1º en 2° Het verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde ont-
eigening van het goed als bedoeld in artikel 37, zesde lid, 1 van de Stedenbouwwet, doet  
zich slechts voor wanneer de onteigenende instantie in het bezit is  van een door de  
Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking heeft op het geheel of  
op een deel van het op het plan van aanleg afgebeelde grondgebied; in dergelijk geval  
kan de eigenaar na tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aan-
leg, de bevoegde instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien. (Artt. 
25, eerste lid, 26, 35, eerste lid en 37, eerste en zesde lid, 1 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw)

3º De bestemming parkgebied die door een plan van aanleg aan een grond in private ei-
gendom wordt gegeven, moet niet noodzakelijk tot onteigening leiden, inzonderheid wan-
neer het parkgebied niet toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek zodat het op grond  
van die bestemming ingeroepen verbod te bouwen of te verkavelen niet het gevolg is van  
een in uitzicht gestelde onteigening in de zin van artikel 37, zesde lid, 1 van de Steden-
bouwwet.  (Art.  37, zesde lid,  1 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; artt.  1, §1, 
tweede lid, 2 en 14.4.4 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen)

(VLAAMS GEWEST – Minister-President T. D. e.a.)

Conclusies van de Heer advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Verweerders zijn eigenaar van een aantal percelen, gelegen te Sint-Genesius-Rode, op 

een plaats genaamd Ter Kluizen. Bedoelde gronden werden bij Koninklijk Besluit van 8 
januari 1965 tot goedkeuring van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 6 Ter Kluizendreef 
opgenomen in een zone voor open bebouwing.

Op 29 maart 1974 werd voor een aantal van die gronden een verkavelingsvergunning 
verleend.

Bij  het  gewestplan  Halle-Vilvoorde-Asse,  vastgesteld  bij  Koninklijk  Besluit  van  7 
maart 1977, werden de gronden evenwel ingedeeld, deels in een landbouwzone, deels in 
een parkgebied, waarop bij Koninklijk Besluit van 15 april 1977 werd beslist het B.P.A. 
nr. 6 te herzien om het in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige voor-
schriften, vervat in voormeld gewestplan.

Bij Koninklijk Besluit van 12 mei 198O werd bedoelde herziening van het B.P.A. nr. 6 
goedgekeurd.

Op 4 mei 199O werd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeen-
te Sint-Genesius-Rode een negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd aan verweerders, 
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waarin bevestigd werd dat zowel volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse als vol-
gens het B.P.A. nr. 6 Ter Kluizen de gronden in landbouwzone of parkgebied gelegen 
zijn, hetgeen bebouwing voor particuliere bewoning uitsluit.

Verweerders stelden daarop een vordering tot het bekomen van planschadevergoeding 
in conform artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw.

Bij vonnis van 4 september 1998 beval de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel al-
vorens recht te doen een deskundigenonderzoek.

Eisers hoger beroep tegen dit vonnis werd ongegrond verklaard bij het thans bestreden 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 september 2OOO.

De appèlrechters beslisten onder meer dat eiser “de eerste uitzondering van art. 37 W. 
29 maart 1962 (verkavelingsverbod wegens een in uitzicht gestelde onteigening) inroept 
wat betreft het perceel bos, nr. 15T15, groot 3 ha 69 a 1O ca eigendom van (de rechts-
voorgangster van verweerders sub 2) en dat de bestemming kreeg van parkgebied; dat het 
K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen de parkgebieden omschrijft als volgt: ‘14.4.4. De park-
gebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te 
worden dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen ver-
vullen’; dat niet betwist wordt dat volgens het BPA nr. 6, Kluizendreef, goedgekeurd bij 
KB van 12 mei 198O, art. 9, de zone parkgebied uitsluitend bestemd is ‘voor aanleg van 
beplante openbare of private openbare ruimten’; dat uit het geheel van deze gegevens niet 
kan afgeleid worden dat het terzake ingeroepen verbod te bouwen of te verkavelen het ge-
volg was van een in uitzicht gestelde onteigening” (bestreden arrest, p. 12-13).

II. De voorziening in cassatie.
In het enig middel tot cassatie bekritiseert eiser het bestreden arrest alleen in de mate 

dat daarin, om de hoger weergegeven motieven, wordt beslist dat de uitzondering op het 
bekomen van planschadevergoeding, zoals voorzien in artikel 37, tiende lid, 1 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden-
bouw, in casu geen toepassing kan vinden.

(…)
II.2. Eiser voert vooreerst schending aan van artikel 37, tiende lid, 1 van de wet van 29 

maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en 
van artikel 14.4.4. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de in-
richting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

Eiser stelt dat de uitzonderingsbepaling van artikel 37, tiende lid, 1 van de wet van 29 
maart 1962 toepassing moet vinden van zodra er een onteigeningsdreiging bestaat. Een 
dergelijke dreiging zou, in eisers argumentatie, voorhanden zijn indien de aan de gronden 
gegeven bestemming alleen kan worden verwezenlijkt mits onteigening. Eiser houdt voor 
dat zulks in casu het geval is voor het parkgebied gezien, overeenkomstig artikel 14.4.4 
van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972, “de parkgebieden in hun staat (moeten) 
bewaard worden of bestemd (zijn) om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan 
niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen”.

Artikel 37, tiende lid, 1 van de wet van 29 maart 1962 (overgenomen in artikel 35, tien-
de lid, 1° van het gecoördineerd decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke 
ordening), luidt als volgt:

“Er is geen (planschade)vergoeding verschuldigd in de volgende gevallen: 1. Verbod te 
bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening van het goed 
(…).

Bedoelde bepaling had meer bepaald tot doel te verhinderen dat een bepaalde eigenaar 
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tweemaal vergoeding zou komen wegens de geleden planschade, te weten enerzijds bij 
toepassing van artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 (cfr. artikel 33 van het Coördina-
tiedecreet), en anderzijds bij toepassing van artikel 37 van die wet (cfr. artikel 35 van het 
Coördinatiedecreet) (J.J. BOSSUYT, “Planschade” in De Recente evoluties en knelpunten in  
de ruimtelijke ordening en de stedebouw (1993-1997), ed. B. HUBEAU en J. VANDE LANOTTE, 
Brugge, Die Keure, 1997, 1O5, nr. 32.1).

Deze bepaling, die als uitzonderingsbepaling restrictief dient geïnterpreteerd te worden, 
vereist voor het niet verschuldigd zijn van planschadevergoeding aldus een  “in uitzicht 
gestelde onteigening van het goed”.

Door de rechtsleer werd aangenomen dat aan het vereiste van een “in uitzicht gestelde 
onteigening van het goed” niet alleen was voldaan wanneer een onteigeningsbesluit ge-
troffen werd. Het werd ook als voldaan beschouwd wanneer het voor de eigenaar van het 
goed mogelijk was  een vast voornemen tot onteigening vast te stellen in hoofde van de 
overheid (I. OPDEBEEK, “Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur” in Admin.  
Lex., Brugge, Die Keure, 1992, nr. 788, 4OO; J.J. BOSSUYT, “Planschade” in  De Recente  
evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedebouw (1993-1997), ed. B. 
HUBEAU en J. VANDE LANOTTE, Brugge, Die Keure, 1997, nr. 32.1.8, 1O9, die voorhoudt dat 
kwestieuze uitzonderingsbepaling enkel kan toegepast worden “voor gronden die ten ge-
volge van de bestemming vastgelegd in een plan van aanleg, onvermijdelijk door de over-
heid in eigendom moeten worden verworven opdat deze bestemming ooit zou worden ver-
wezenlijkt”).

Eiser houdt voor dat ten deze aan het vereiste is voldaan louter doordat het kwestieuze 
goed door het Gewestplan werd ondergebracht in een parkzone, m.a.w., zou de onteige-
ningsdreiging blijken uit de bestemming van parkgebied alleen. 

Eiser neemt daarbij aan dat parkgebieden een sociale functie te vervullen hebben, het-
geen impliceert dat zij toegankelijk moeten zijn voor eenieder. Nu artikel 14 van het Ko-
ninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen duidelijk  openbare  parkgebieden viseert,  zal 
bijgevolg enkel de onteigening aan het terrein de vooropgestelde publieke bestemming 
kunnen bezorgen, zo wordt geargumenteerd (H. TOMBEUR, “Het onteigeningsrisico ten ge-
volge van een plan van aanleg, een bijzonder soort planschade”, T.B.P. 199O, 179; J. en 
N. DE SURAY, Droit de l’urbanisme et de l’environnement, I, Bruylant, Brussel, 1989, 148, 
nr. 183).

De geciteerde rechtsleer kan evenwel ten deze niet worden gevolgd.
Bij toepassing van artikel 37, derde lid van de wet van 29 maart 1962 (cfr. artikel 35, 

derde lid van het Coördinatiedecreet), is het de eigenaar slechts toegelaten de vordering 
tot schadeloosstelling in te stellen onder meer wanneer hem een negatief stedenbouwkun-
dig attest is afgeleverd (Cass., 31 mei 199O, A.C. 1989-9O, nr. 574).

In casu werd bedoeld attest afgeleverd op 4 mei 199O, terwijl het inhoudelijk was ge-
steund op het herziene Bijzonder Plan van Aanleg nr. 6 “Ter Kluizendreef”, goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 12 mei 198O.

Welnu, artikel 9 van dit B.P.A. nr. 6 “Ter Kluizendreef” voorziet uitdrukkelijk dat “de 
zone parkgebied uitsluitend bestemd is voor aanleg van beplante openbare of private groe-
ne ruimten”. Deze vaststelling van de inhoud zelf van het B.P.A. nr. 6, die ook terug te 
vinden is op p. 12 van het bestreden arrest, wordt als dusdanig door eiser niet bekritiseerd.

Het gegeven dat het gebied volgens voormeld voorschrift van het B.P.A. bestemd is 
voor de aanleg van beplante openbare of private groene ruimten, impliceert dat in hoofde 
van de overheid geen vaststaand voornemen bestond om tot onteigening over te gaan.

De appèlrechters vermochten dan ook met de voormelde redengeving aan te nemen dat 
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in casu “geen in uitzicht gestelde onteigening van het goed bestond” (arrest, p. 12-13). 
Het begrip parkgebied of parkzone wordt niet gedefinieerd door het Koninklijk Besluit 

van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewest-
plannen en gewestplannen.

Artikel 14.4.4 van dit Koninklijk Besluit bepaalt louter dat “de parkgebieden in hun 
staat (moeten) bewaard worden of bestemd (zijn) om zodanig ingericht te worden, dat ze, 
in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen”.

Uit de Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewest-
plannen en gewestplannen van 8 juli 1997 (B.S. 23 augustus 1997) blijkt expliciet dat arti-
kel 14.4.4 zowel de openbare parken als de privé parken viseert: “Bij de aanduiding wordt 
geen rekening gehouden met het eigendomsstatuut: zowel de privé parken (…), als open-
bare parken worden opgenomen in deze gebieden (…). Bij de omschrijving van het voor-
schrift wordt het accent gelegd op de sociale functie, die dergelijke parken dienen te ver-
vullen bij de ruimtelijke opbouw van het betrokken grondgebied. Openbare parken en 
opengestelde privé-domeinen vervullen tevens een belangrijke recreatieve functie”. 

Eiser verwijst  in de voorziening naar de rechtspraak van de Raad van State waarin 
wordt gesteld dat het begrip parkgebied in de zin van artikel 14 van het Koninklijk Besluit 
van 28 december 1972, moet begrepen worden in zijn spraakgebruikelijke betekenis, nu in 
dat artikel zelf geen definitie van het begrip wordt gegeven, te weten “een terrein dat men 
door beplanting met bomen en heesters tot een publieke wandelplaats heeft ingericht” 
(onderlijning toegevoegd)  (R.v.St.,  nr.  18.569,  van 23 november  1977,  inzake ENGELS, 
R.W. 1977-78, 1819; R.v.St., nr. 39.721, van 12 juni 1992, inzake BOUCHER, Amén. & Terr. 
1992, 259, met noot PH.  BOUILLARD;  R.v.St.,  nr.  58.912, van 28 maart  1996, inzake  VON 
SODEN en cons.; Zie ook R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Kluwer Rechts-
wetenschappen, Antwerpen, 1983, 56, nr. 68; R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en steden-
bouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
1999, 135-136, nr. 141).

Bedoelde rechtspraak van de Raad van State mag evenwel niet worden uitgelegd in die 
zin dat het parkgebied, waarvan sprake in een Gewestplan, alleen een aan de overheid toe-
behorend parkgebied kan zijn, nu de sociale rol die de parkgebieden krachtens diezelfde 
rechtspraak geroepen zijn te vervullen, ook door privé-parken kan worden verwezenlijkt. 
Voormelde omzendbrief verwijst ten titel van voorbeeld naar “kasteelparken”om te illu-
streren dat van oudsher ook privé-parken zijn ondergebracht in parkgebieden.

Zulks blijkt overigens uit het recent arrest van de Raad van State van 4 mei 1999, nr. 
8O.O53, inzake de cons. COPPENS, waarin de raad het woord “publieke” geweerd heeft uit 
voormelde omschrijving van de term “parkgebied” en uitdrukkelijk verwees naar de alge-
mene beleidslijn vastgelegd in de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997.

De aangevoerde schending van de wetsbepalingen inzake ruimtelijke ordening en ste-
denbouw kan dan ook niet worden aangenomen.

(…)
Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. C.01.0023.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Greta Bourgeois 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 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 25, 35, 37, inzonderheid eerste en tiende lid, punt 1,van de wet van 29 

maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; 
- de artikelen 23, 33, 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende 

de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor de opheffing bij decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij artikel 38 van 
het decreet van 26 april 2000;

- de artikelen 1, 2 en 14, 4.4 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffen-
de de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing 
voor de wetswijziging van 20 oktober 2000.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel verklaart bij het bestreden arrest eisers hoger beroep on-

gegrond en bevestigt derhalve het vonnis a quo waarbij de eerste rechter, alvorens recht te 
doen, een gerechtelijk deskundigenonderzoek beval met als opdracht te zeggen of de per-
celen te Sint-Genesius-Rode, gelegen op de plaats genaamd T.K., waarvoor de verkave-
lingsvergunning van 29 maart 1974 werd vernietigd door het koninklijk besluit van 12 
mei 1980, eigendom van de verweerders op de dag, voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van het koninklijk besluit  van 12 mei 1980,  de objectieve kenmerken vertoonden van 
bouwgronden voor bebouwing met particuliere woningen, namelijk of zij technisch be-
bouwbaar waren en gelegen waren aan een voldoende uitgeruste weg en in een bebouwde 
omgeving, en de waardevermindering van deze percelen te ramen als het verschil tussen, 
eensdeels, hun waarde op het ogenblik van hun verwerving door de verweerders, geactua-
liseerd tot op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 
12 mei 1980, en verhoogd met de lasten en kosten, en, anderdeels, de waarde van het goed 
op 4 mei 1990, datum van het negatief stedenbouwkundig attest, en veroordeelt eiser tot 
de kosten van het hoger beroep, en stelt voor zoveel als nodig vast dat de verdere behan-
deling van de zaak behoort aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, onder meer op 
grond:

"Dat terzake niet wordt betwist dat de (verweerders) nooit art. 35 wet 29 maart 1962 
hebben toegepast;

Dat art. 35 verwijst naar art. 25 van dezelfde wet waarin de mogelijkheid wordt voor-
zien om de verkrijging van onroerende goederen vereist voor de uitvoering van de voor-
schriften der streek-gewest- en gemeenteplannen te verwezenlijken door een onteigening 
ten algemene nutte.

Dat art. 35 zelf voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar ('wanneer binnen een ter-
mijn van tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, de bij ar-
tikel 25 bedoelde percelen niet zijn aangekocht of de onteigeningsprocedure niet is begon-
nen') om aan de bevoegde instantie te vragen af te zien van de onteigening van zijn goed 
en bij gebreke aan een uitspraak van de bevoegde overheid binnen een jaar te rekenen van 
de aangetekende verzending van de vraag, om een schadevergoeding te verkrijgen binnen 
de bij artikel 37 gestelde perken;
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(...) Dat de (eiser) de eerste uitzondering van art. 37 W. 29 maart 1962 (verkavelings-
verbod wegens een in uitzicht getelde onteigening) inroept wat betreft het perceel bos, nr. 
15T15, groot 3 ha 69 a 10 ca eigendom van burggravin V. d. S. en dat de bestemming 
kreeg van parkgebied;

(...) Dat het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen de parkgebieden omschrijft als volgt:

'14.4.4 De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zoda-
nig ingericht te worden dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale func-
tie kunnen vervullen'.

Dat niet betwist wordt dat volgens het BPA nr. 6, K. goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 12 mei 1980, art. 9, de zone parkgebied uitsluitend bestemd is 'voor aanleg van be-
plante openbare of private groene ruimten';

Dat uit het geheel van deze gegevens niet kan afgeleid worden dat het terzake ingeroe-
pen verbod te bouwen of te verkavelen het gevolg was van een in uitzicht gestelde ontei-
gening;

(...) Dat de ingeroepen uitzonderingen bijgevolg niet gelden".
Grieven
Blijkens de artikelen 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 

ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en 35 van het decreet op de ruimtelijke orde-
ning is schadevergoeding al naar het geval verschuldigd door het Gewest, de vereniging 
van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een 
plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding.

In het tiende lid van diezelfde artikelen wordt weliswaar gepreciseerd dat er geen ver-
goeding verschuldigd is indien het verbod te bouwen of te verkavelen het gevolg is van 
een in uitzicht gestelde onteigening van het goed, zulks onder voorbehoud van de toepas-
sing van artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedenbouw c.q. 33 van het coördinatiedecreet.

In artikel 25 van voornoemde wet, c.q. 23 van het coördinatiedecreet, wordt meer be-
paald gepreciseerd dat de verkrijging van onroerende goederen, vereist voor de uitvoering 
van de voorschriften der streek-, gewest- en gemeenteplannen, steeds plaats kan hebben 
door onteigening ten algemenen nutte.

Artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en van de stedenbouw, c.q. artikel 33 van het coördinatiedecreet, preciseert tenslotte 
dat wanneer binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van de inwerkingtreding van 
een plan van aanleg, de bij artikel 25 bedoelde percelen niet zijn aangekocht of de ontei-
geningsprocedure niet is begonnen de eigenaar bij een ter post aangetekende brief de be-
voegde instantie kan verzoeken van de onteigening af te zien, met dien verstande dat in-
dien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar, te rekenen van de 
datum van verzending van de aangetekende brief de eigenaar schadevergoeding kan ver-
krijgen binnen de bij artikel 37, c.q. artikel 35 van het coördinatiedecreet gestelde perken.

Uit  voorgaande bepalingen volgt  zodoende dat  geen vergoeding verschuldigd is  op 
grond van artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelij-
ke ordening en van de stedenbouw c.q. artikel 35 van het coördinatiedecreet,  wanneer 
blijkt dat de bestemming van het goed slechts kan worden verwezenlijkt door een onteige-
ning.

Daartoe is geenszins vereist dat reeds een onteigeningsplan werd vastgesteld, doch de 
enkele onteigeningsdreiging volstaat.
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Blijkens artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de in-
richting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen omschrijven 
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen de bestemmingsgebieden en geven aan-
wijzingen omtrent de verkeerswegen, met aanwending van de in hoofdstuk II bepaalde 
nomenclatuur en van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen conventionele tekens.

De in artikel 1 bedoelde grond kan aldus blijkens artikel 2 worden ingedeeld in landelij-
ke gebieden, welke op hun beurt kunnen worden ingedeeld in parkgebieden.

Bij artikel 14 van voornoemd koninklijk besluit wordt bepaald dat de parkgebieden in 
hun staat moeten bewaard worden of bestemd zijn om als zodanig ingericht te worden dat 
ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

In de mate dat er in dit artikel geen definitie van het begrip "parkgebied" gegeven wordt 
moet worden aangenomen dat de term in zijn spraakgebruikelijke betekenis moet worden 
begrepen en derhalve een terrein, dat door beplanting met bomen en heesters tot een wan-
del- en rustplaats voor het publiek is ingericht, viseert.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat in de mate dat een terrein, dat aan particulieren 
toebehoort, ondergebracht werd in een parkgebied, zijnde een gebied dat een sociale func-
tie te vervullen heeft en dat derhalve voor eenieder toegankelijk moet zijn, de verwezenlij-
king van deze bestemming noodzakelijk een onteigening veronderstelt, zoals eiser liet gel-
den op pagina's 14 en 15 van de besluiten, die hij neerlegde ter griffie van het Hof van Be-
roep te Brussel op 15 september 1999.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de percelen van de verweerders 
deels in een parkgebied werden ondergebracht, hetzij een gebied dat is bedoeld om als 
wandel- en rustplaats voor eenieder te worden ingericht, niet wettig kon beslissen zonder 
aldus het begrip parkgebied te miskennen dat niet werd aangetoond dat was voldaan aan 
de uitzondering, bedoeld in artikel 37, tiende lid, punt 1 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw c.q. artikel 35, 
tiende lid, punt 1 van het coördinatiedecreet (schending van de artikelen 25, 35, 37, inzon-
derheid het eerste en tiende lid, punt 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 23, 33 en 35, eerste en tiende lid, 
punt 1 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning, zoals van toepassing voor de opheffing bij decreet van 18 mei 1999, houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij artikel 38 van het decreet van 26 
april 2000, 1, 2 en 14.4.4. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen), bovendien 
de bewijskracht, gehecht aan eisers besluiten, neergelegd op 15 september 1999 ter griffie 
van het hof van beroep, miskent in zoverre het stelt dat niet betwist wordt dat volgens het 
BPA nr. 6, K., goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 mei 1980, art.9, de zone parkge-
bied uitsluitend bestemd is "voor aanleg van beplante openbare of private ruimten", nu ei-
ser integendeel op pagina's 14 en 15, aanvoerde dat de goederen gelegen waren in een 
parkgebied, zijnde een "openbaar" park, een terrein met beplantingen dat als wandelplaats 
voor het publiek is ingericht, inrichting, welke onverenigbaar is met de eigendom van een 
particulier, aldus het privaat gebruik uitdrukkelijk betwistende, zodoende aan eisers' be-
roepsconclusie een met de bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging ge-
vende (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
van toepassing voor de wijziging van 20 oktober 2000), minstens op grond van de gedane 
vaststellingen, volgens dewelke de zone parkgebied uitsluitend bestemd is "voor aanleg 
van beplante openbare of private groene ruimten", zonder dat het evenwel uitsluit dat ver-
weerders' percelen bestemd waren voor de aanleg van beplante openbare groene ruimten, 
in welk geval de verwezenlijking hiervan slechts mogelijk was mits onteigening, de ontei-
geningsdreiging met betrekking tot de percelen van de verweerders niet uitsluit en derhal-
ve niet wettig kon besluiten dat de ingeroepen uitzondering, bepaald bij artikel 37, tiende 
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lid, punt 1 van de Stedenbouwwet c.q. 35, tiende lid, punt 1 van het coördinatiedecreet, te 
dezen niet gold (schending van de artikelen 25, 35, 37, inzonderheid het eerste en het tien-
de lid, punt 1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
dening en van de stedenbouw, 23, 33 en 35, eerste en tiende lid, punt 1 van het op 22 ok-
tober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, zoals van toepas-
sing voor de opheffing bij decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening, gewijzigd bij artikel 38 van het decreet van 26 april 2000), althans, in zo-
verre het nalaat te preciseren of de percelen van de verweerders bestemd waren voor de 
aanleg van openbare groene ruimten, in welk geval hoger vernoemde onteigeningsdrei-
ging voorhanden was, dan wel voor private groene ruimten, de wettigheidscontrole van 
het Hof onmogelijk maakt en derhalve onduidelijk is gemotiveerd (schending van artikel 
149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 25, eerste lid van de Wet Ruimtelijke Or-

dening en Stedenbouw van 29 maart 1962, de verkrijging van onroerende goede-
ren vereist voor de uitvoering van de voorschriften der streek-, gewest- en ge-
meenteplannen steeds kan plaatshebben door onteigening ten algemenen nutte;

Dat krachtens artikel 26 van dezelfde wet om de nodige onteigeningen voor de 
uitvoering van een plan van aanleg te verrichten, de onteigenende instantie in het 
bezit moet zijn van een door de Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan 
dat geheel of gedeeltelijk toepasselijk is op het in het plan van aanleg afgebeeld 
grondgebied;

Dat het besluit van de Vlaamse regering tegelijk op het plan van aanleg en op 
het desbetreffende onteigeningsplan betrekking kan hebben;

Overwegende dat, krachtens artikel 37, eerste en zesde lid, 1 van dezelfde wet 
schadevergoeding al naar het geval verschuldigd is door het Vlaams Gewest, de 
vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelings-
verbod volgend uit  een  plan  dat  bindende kracht  heeft  verkregen,  een  einde 
maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding; dat geen vergoeding verschuldigd is in het 
volgende geval: "1. verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uit-
zicht gestelde onteigening van het goed; zulks, onder voorbehoud van de toepas-
sing van artikel 35";

Overwegende dat, krachtens artikel 35, eerste lid van dezelfde wet, wanneer 
binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van de inwerkingtreding van een 
plan van aanleg, de bij artikel 25 bedoelde percelen niet zijn aangekocht of de 
onteigeningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar bij een ter post aangeteken-
de brief de bevoegde instantie kan verzoeken van de onteigening van zijn goed af 
te zien; dat, krachtens het vijfde lid van dat artikel, indien de bevoegde overheid 
zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar, te rekenen van de datum van ver-
zending van de aangetekende brief, de eigenaar schadevergoeding kan krijgen 
binnen de bij artikel 37 gestelde perken;

Overwegende dat uit de samenhang van deze artikelen volgt dat het verbod te 
bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening van 
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het goed zich slechts voordoet wanneer de onteigenende instantie in het bezit is 
van een door de Vlaamse regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking 
heeft op het geheel of op een deel van het op het plan van aanleg afgebeelde 
grondgebied; dat in dergelijk geval, de eigenaar na tien jaren te rekenen van de 
inwerkingtreding van het plan van aanleg, de bevoegde instantie kan verzoeken 
van de onteigening van zijn goed af te zien;

Overwegende dat, krachtens artikel 1, §1, tweede lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ont-
werp-gewestplannen  en  gewestplannen,  de  ontwerp-gewestplannen  en  de  ge-
westplannen de bestemmingsgebieden omschrijven en aanwijzingen geven om-
trent de verkeerswegen, met aanwending van de in hoofdstuk II bepaalde nomen-
clatura en van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen conventionele tekens;

Dat krachtens artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit de in artikel 1 bedoelde 
grond wordt ingedeeld in onder meer landelijke gebieden; dat het landelijk ge-
bied kan worden onderverdeeld in onder meer parkgebieden; 

Dat krachtens artikel 14.4.4. van hetzelfde koninklijk besluit, de parkgebieden 
in hun staat moeten bewaard worden of bestemd zijn om zodanig ingericht te 
worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kun-
nen vervullen;

Overwegende dat de in een gewestplan als parkgebieden omschreven bestem-
mingsgebied aan privaat-eigenaars kunnen behoren; 

Dat de bestemming parkgebied die door een plan van aanleg aan een grond in 
private eigendom wordt gegeven, niet noodzakelijk tot onteigening moet leiden, 
inzonderheid wanneer het parkgebied niet toegankelijk wordt gemaakt voor het 
publiek;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het perceel bos nr. 15T15, met opper-
vlakte 3ha 69a 10ca eigendom van de rechtsvoorganger van de tweede verweer-
ders de bestemming parkgebied kreeg;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. het niet betwist wordt dat volgens het bijzonder plan van aanleg nr. 6 K., 

goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 mei 1980, artikel 9, de zone parkge-
bied uitsluitend bestemd is "voor aanleg van beplante openbare of private groene 
ruimten";

2. uit het geheel van de in het arrest vermelde gegevens niet kan afgeleid wor-
den dat het ingeroepen verbod te bouwen of te verkavelen het gevolg was van 
een in uitzicht gestelde onteigening;

Overwegende dat het arrest beslist dat de uitzondering bepaald in artikel 37, 
zesde lid, 1 van de Stedenbouwwet niet geldt;

Dat het arrest aldus geen van de aangewezen wetsbepalingen inzake ruimtelij-
ke ordening en stedenbouw schendt;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser concludeerde dat de goederen gelegen waren in een 

parkgebied, zijnde een openbaar park, een terrein met beplantingen dat als wan-
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delplaats voor het gebied is ingericht, inrichting die onverenigbaar is met de ei-
gendom van een particulier;

Overwegende dat het arrest met verwijzing naar het bijzonder plan van aanleg 
nr. 6 K., goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 mei 1980, artikel 9, oordeelt 
dat niet betwist wordt dat de zone parkgebied uitsluitend bestemd is "voor aanleg 
van beplante openbare of private groene ruimten";

Dat het arrest aldus van de conclusie van eiser een uitleg geeft die met de be-
woordingen ervan niet onverenigbaar is;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat het middel het arrest verwijt te hebben na-

gelaten te preciseren of de percelen van de verweerders bestemd waren voor de 
aanleg van openbare groene ruimten of voor private groene ruimten;

Dat het middel in zoverre in wezen een schending van het materiële recht aan-
voert en vreemd is aan het beweerde motiveringsgebrek;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

27 juni 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Bourgeois  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 384

ALGEMENE VERGADERING - 27 juni 2003

ARBITRAGEHOF - MIDDEL WAARIN DE SCHENDING WORDT 
AANGEVOERD VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET - 
VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN AAN HET 
ARBITRAGEHOF - EERDER ARREST WAARIN HET ARBITRAGEHOF REEDS UITSPRAAK HEEFT GEDAAN 
OVER HETZELFDE ONDERWERP - GEVOLGEN.

Het Hof van cassatie stelt geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer het ener-
zijds vaststelt dat dit Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met  
een identiek onderwerp als de door eiser in cassatie aangevoerde schending van de arti-
kelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, en anderzijds tot de bevinding komt  
dat de appèlrechters gehandeld hebben volgens de wet en die wet moet geacht worden 
grondwet-conform te zijn overeenkomstig de uitspraak van het Arbitragehof1. (Impliciet)  
(Art. 26, §2, 2°, eerste lid Bijzondere Wet Arbitragehof)

(L. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

1 Zie Cass., 19 jan. 1989, A.R. nr. F.898.F,  A.C. 1988-89, nr.  295; Cass., 5 feb. 1990, A.R. nr. 
M.501.F, A.C. 1989-90, nr. 344; Cass., 6 april 1992, A.R. nr. M.561.F, A.C. 1991-92, nr. 423.
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ARREST

(A.R. F.01.0015.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 144, 145 en 146 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 

1994;
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-

ten en politieke rechten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart bij het bestreden arrest eisers voorziening 

tegen de beslissing van de gewestelijke directeur over zijn bezwaarschrift, ingediend op 
30  april  1991  tegen  de aanslag in  de personenbelastingen  betreffende het  aanslagjaar 
1989, toelaatbaar en slechts gedeeltelijk gegrond, vernietigt de bestreden beslissing en, 
opnieuw rechtdoende in eerste en laatste aanleg, verklaart het bezwaar gedeeltelijk ge-
grond, doet de aanslag gedeeltelijk teniet in de mate waarin hij gevestigd werd op een 
grondslag van meer dan 4.100.625 BEF, beveelt de herberekening van de aanslag en ver-
oordeelt de Belgische Staat tot terugbetaling van alle op grond van de gedeeltelijk vernie-
tigde  aanslag  ten  onrechte  geïnde bedragen,  vermeerderd  met  de  moratoriumintresten 
overeenkomstig artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), na on-
der meer te hebben overwogen:

"dat te dezen eiser, ter verantwoording van het indiciair tekort, aanvoert dat rekening 
dient gehouden met de bij de NV Kredietbank ontleende som van 2.500.000 BEF, de fi-
nanciële steun ten bedrage van 5.000.000 BEF verstrekt door zijn vader, en met de als 
zaakvoerder genoten bezoldiging van 480.000 BEF;

Dat te dezen uit het onderzoek van de aangevoerde grieven en van de regelmatig over-
gelegde stukken blijkt dat uitsluitend met de som van 2.500.000 BEF, bekomen bij de NV 
Kredietbank op 24 mei 1988, rekening kan worden gehouden ter verantwoording van de 
in de vermogensafrekening vooropgestelde uitgaven;

(...) dat eiser, binnen de door artikel 381 W.I.B. (1992) voorgeschreven termijn, nieuwe 
stukken voorbrengt waaruit zou blijken dat hij in het jaar 1988 vanwege zijn vader de som 
van 5.000.000 BEF als financiële steun naar aanleiding van de aankoop van een eigendom 
ontving;

Dat uit de processtukken evenwel blijkt dat eiser voor het eerst nopens het bestaan van 
de ontvangen steun melding maakt in de op 27 augustus 1983 ter griffie ingediende con-
clusie;

Dat dan ook deze grief en de voorgebrachte stukken nieuw zijn;
Dat weliswaar de belastingplichtige krachtens artikel 277 W.I.B. (376 W.I.B. (1992)) 

aan het hof van beroep nieuwe bezwaren mag onderwerpen voor zover zij een schending 
van de wet of van op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren;
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Dat een bezwaar nieuw is of met andere woorden moet geacht worden niet aan de di-
recteur te zijn voorgelegd, wanneer het betrekking heeft op een belastbaar feit waarom-
trent voor de directeur geen geschil aanhangig is of door hem geen beslissing is genomen;

Dat als belastbaar feit niet de grondslag van de aanslag in zijn geheel, maar elk zelf-
standig onderdeel ervan afzonderlijk wordt aangezien;

Dat te dezen vaststaat dat nopens het feit dat eiser steun ontving vanwege zijn vader in 
het jaar 1988 geen geschil werd gevoerd voor de gedelegeerde ambtenaar noch door deze 
daaromtrent uitspraak werd gedaan; dat de beoordeling van dit bezwaar een nieuw onder-
zoek naar de feitelijke gegevens waarin eiser verkeerde in het jaar 1988 zou inhouden, zo-
dat dit bezwaar geen loutere schending van de wet tot voorwerp heeft, en derhalve te de-
zen onontvankelijk is zoals door verweerder terecht ingeroepen; dat immers eiser zich in 
de bezwaarprocedure nooit op dit feit heeft beroepen en de thans voorgebrachte stukken 
geen loutere verantwoording van de bekomen financiële middelen uitmaken doch wel de 
bevestiging van een nieuw feitelijk gegeven, waaromtrent het hof niet bevoegd is te oor-
delen;

Dat derhalve in casu met de voorgehouden bedragen van 5.000.000 BEF geen rekening 
kan worden gehouden ter verantwoording van de vooropgestelde uitgaven".

Het arrest doet uitspraak met toepassing van de rechtspleging, zoals zij is geregeld in de 
artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), res-
pectievelijk de artikelen 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1992), zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999.

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 276, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1964, en 375, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), voor de 
wijziging ervan bij artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen,  doet de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde 
ambtenaar uitspraak nopens de bezwaren van de belastingschuldige tegen de aanslagen in 
de personenbelasting.

Het bij artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 gewijzigde artikel 375, eerste lid van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt voortaan dat de directeur der be-
lastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, als administratieve overheid, bij met 
redenen omklede beslissing uitspraak doet nopens de bezwaren aangevoerd door de belas-
tingschuldige.

Artikel 98 van de wet van 15 maart 1999, dat eveneens bepaalt dat de directeur van de 
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar over de bezwaarschriften beslist in 
zijn hoedanigheid van administratieve overheid, bij ontstentenis van een bijzondere over-
gangsbepaling van die wet, is bindend geworden op 6 april 1999.

Zowel uit de opzet van artikel 98 van de wet van 15 maart 1999 als uit de parlementaire 
voorbereiding van die bepaling volgt dat de wetgever dat artikel als een uitleggingswet 
heeft opgevat.

De beslissing, die door de administratie gewezen wordt op het door de belastingplichti-
ge ingediende bezwaar, is derhalve niet als een rechtsprekende handeling te aanzien, nu 
een interpretatieve wet tot gevolg heeft dat de uitgelegde wet geacht wordt steeds de bete-
kenis, die hiervan in de interpretatieve wet wordt gegeven, te hebben bezeten.

Uit de artikelen 267 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (de 
artikelen 366 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toe-
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passing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999) volgt dat het hof van beroep uit-
spraak doet in eerste en laatste aanleg.

De artikelen 267 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (de arti-
kelen 366 tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepas-
sing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999) ontnemen zodoende de belastingplich-
tige in de personenbelasting het recht op volwaardige rechtspraak in twee instanties, recht 
dat zowel toekomt aan degenen die belastingen van een analoog economisch belang ver-
schuldigd zijn als aan de rechtzoekenden die het voorwerp zijn van bestuurshandelingen 
die, wat de vermogensrechtelijke gevolgen van die handelingen betreft, van een andere 
aard zijn, zonder dat hiertoe enige redelijke grond bestaat.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat uitspraak doet bij toepassing van de artikelen 
278 tot 286 en 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (de artikelen 
377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toe-
passing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999), krachtens welke het hof van beroep 
in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over de voorziening van de belastingplichtige te-
gen de beslissing van de directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambte-
naar, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet van 17 februari 1994 schendt evenals de arti-
kelen 144, 145 en 146 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 en 14.1 van 
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rech-
ten, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.

3. Derde onderdeel
Bij wet van 23 maart 1999 werd een nieuwe regeling in het leven geroepen, hierin be-

staande dat voortaan de gedingen rechtstreeks voor de rechtbank van eerste aanleg kunnen 
worden ingeleid.

De belastingplichtige beschikt hierbij over de mogelijkheid om overeenkomstig de re-
gels van gemeen recht, inzonderheid de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wet-
boek, zijn vordering te wijzigen en uit te breiden, zonder dat dit recht in de tijd wordt be-
perkt.

Deze regeling werd weliswaar slechts van toepassing verklaard op de gedingen die voor 
de rechtbank van eerste aanleg aanhangig worden gemaakt vanaf 6 april 1999.

De artikelen 377 tot 395 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
deze bestonden voor hun opheffing door artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 (de arti-
kelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) en der-
halve de dwingende grievenregeling, blijven daarentegen van toepassing ten aanzien van 
de beroepen die voor 1 maart 1999 werden ingeleid.

De artikelen 97, negende lid van de wet van 15 maart 1999 en 11 van de wet van 23 
maart 1999, die deze strikte regeling handhaafden ten aanzien van de op 1 maart 1999 in-
geleide procedures, zonder dat hiervoor enige redelijke verantwoording voorhanden is, 
miskennen dan ook het gelijkheidsbeginsel.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat ten aanzien van eiser verder toepassing maakt 
van de regeling, zoals vervat in de artikelen 278 tot 286 en 292 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), 377 tot 385 en 392 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1992), zoals van toepassing voor hun opheffing bij wet van 15 maart 1999, al-
dus toepassing maakt van een bepaling die met miskenning van het gelijkheidsbeginsel in 
stand werd gehouden en derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending 
van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
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2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest arti-

kel 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burger-
rechten en politieke rechten schendt;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel voorts aanvoert dat het hof van beroep, dat uit-

spraak doet bij toepassing van de artikelen 278 tot 286 en 292 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) (de artikelen 377 tot 385 en 392 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing vóór de wij-
ziging bij de wet van 15 maart 1999), krachtens welke het hof van beroep in eer-
ste en laatste aanleg uitspraak doet over de voorziening van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde 
ambtenaar, de artikelen 10 en 11 en hieruit afgeleid de artikelen 144, 145 en 146 
van de Grondwet schendt;

Overwegende dat, krachtens artikel 26, §2, 2°, eerste lid van de Bijzondere 
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, een rechtscollege geen prejudiciële 
vraag moet stellen aan het Arbitragehof wanneer dit Hof reeds uitspraak heeft 
gedaan op een vraag of een beroep met een identiek onderwerp;

Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 107/2001 van 13 juli 2001 
in antwoord op een prejudiciële vraag met een identiek onderwerp oordeelde dat 
de artikelen 278 tot 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden in zoverre ze in geen dubbele 
aanleg voorzien;

Overwegende dat de appèlrechter gehandeld heeft volgens de wet en de wet 
als grondwet-conform moet worden beschouwd, zodat  het  onderdeel  niet  kan 
worden aangenomen;

3. Derde onderdeel
Overwegende dat eiser in wezen aanvoert dat het gelijkheidsbeginsel geschon-

den is doordat de appèlrechters het fiscaal procesrecht, en meer bepaald het ver-
bod om nieuwe grieven voor te dragen bij het hof van beroep, toepassen zoals 
het gold voor zijn wijziging bij de wetten van 15 en 23 maart 1999;

Overwegende dat, krachtens artikel 11 van de wet van 23 maart 1999 betref-
fende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die hangende zijn 
bij de hoven van beroep vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van de 
vóór 1 maart 1999 geldende regels;

Dat hiermede uitgesloten wordt dat in fiscale gedingen die vóór 1 maart 1999 
aanhangig waren gemaakt voor de hoven van beroep, de bestaande regels over de 
nieuwe grieven niet meer zouden gelden;

Overwegende dat, krachtens artikel 26, §2, 2°, eerste lid van de Bijzondere 
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zoals gewijzigd door artikel 9 van 
de Bijzondere wet van 9 maart 2003, een rechtscollege geen prejudiciële vraag 
moet stellen aan het Arbitragehof wanneer dit Hof reeds uitspraak heeft gedaan 
op een vraag of een beroep met een identiek onderwerp;

Overwegende dat het Arbitragehof in verband met de vermeende schending 
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van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel die zou ontstaan doordat een onder-
scheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, de belastingplichtigen die vóór 1 maart 
1999 een geding hebben ingeleid voor het hof van beroep en die overeenkomstig 
het oude procesrecht geen nieuwe grieven kunnen aanvoeren en, anderzijds, de 
belastingplichtigen die het geding inleiden voor de rechtbank van eerste aanleg 
en daar de mogelijkheid hebben om hun vordering te wijzigen en uit te breiden 
overeenkomstig de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, in zijn 
arresten nr. 60/2001 van 8 mei 2001 en nr. 92/2001 van 12 juli 2001 voor recht 
heeft gezegd dat artikel 97, negende lid van de wet van 15 maart 1999 betreffen-
de de beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid van de wet van 
23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting, die het voornoemde onder-
scheid in het leven roepen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden;

Dat, nu de appèlrechters gehandeld hebben volgens de wet en de wet moet ge-
acht worden grondwet-conform te zijn, het onderdeel niet kan worden aangeno-
men;

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

27 juni 2003 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 385

3° KAMER - 30 juni 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN - 
TERMIJN VAN ZES MAANDEN VOOR DE VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE AANSLAG - AANVANGSDATUM.

De termijn van zes maanden, die is vastgesteld in artikel 355 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 en die begint te lopen vanaf de dag waarop de rechterlijke be-
slissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot  
391 van genoemd wetboek, gaat in bij het verstrijken van de in artikel 388 bepaalde ter-
mijn van drie maanden1. (Artt. 355, 386 en 388 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0048.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.

1 Artt. 355, 386 en 388 W.I.B. (1992) vóór de wijziging ervan bij de Wet van 15 maart 1999.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 355, 386 en 388 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

vóór de vervanging ervan bij de artikelen 20 en 34 van de wet van 15 maart 1999 betref-
fende de beslechting van fiscale geschillen;

- voor zoveel nodig, artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld:
- dat "(verweerster) tegen de bestreden beslissing van de directeur aanvoert dat ze de 

betwiste aanslag nietigverklaard heeft wegens vormgebrek in plaats van het verval ervan 
te hebben vastgesteld",

dat "die aanslag is gevestigd op 24 augustus 1995, nadat het hof (van beroep), bij het op 
9 februari 1995 aan (eiser) ter kennis gebrachte arrest van 3 februari 1995 de voordien 
voor hetzelfde aanslagjaar gevestigde aanslag wegens vormgebrek had nietigverklaard".

- dat (eiser), met toepassing van artikel 355 (WIB 92), ten name van (verweerster), op 
grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kon 
vestigen binnen zes maanden vanaf de datum waarop het voormelde arrest niet meer vat-
baar was voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391 van hetzelfde 
wetboek",

beslist het bestreden arrest:
- dat, "bij ontstentenis van een andere wettelijke omschrijving, een rechterlijke beslis-

sing enkel als 'vatbaar' voor voorzieningen kan worden beschouwd voor zover één van de 
partijen de mogelijkheid heeft om daartegen een voorziening in te stellen die voldoet aan 
de wettelijke ontvankelijkheidsvereisten".

- dat "de vereisten voor de ontvankelijkheid van een voorziening niet alleen betrekking 
hebben op de voorgeschreven termijn, maar ook op de hoedanigheid en het belang van de 
partij die ze instelt".

en beslist dat "te dezen (...) geen van de partijen belang had, in de zin van de artikelen 
17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om zich in cassatie te voorzien tegen (het arrest 
van 3 februari 1995), daar dit volledig in de lijn lag van hun respectieve conclusies (aan-
gezien het de toen betwiste aanslag heeft nietigverklaard en de ontlasting ervan heeft be-
volen na erop te hebben gewezen dat eiser de door verweerster aangevoerde grief betref-
fende het vormgebrek toegaf en zelf besliste die aanslag nietig te verklaren) en dat bijge-
volg "(voormeld arrest van 3 februari 1995) niet vatbaar was voor de voorzieningen als 
bedoeld bij de artikelen 387 tot 391, zodat de aan (eiser) voor de nieuwe aanslag verleen-
de termijn van zes maanden is ingegaan vanaf de kennisgeving (van 9 februari 1995) (en) 
verstreken was vóór de vestiging van de nieuwe aanslag (die ten kohiere was gebracht op 
24 augustus 1995)".

Bijgevolg verklaart het bestreden arrest de betwiste aanslag nietig op grond dat hij ver-
vallen is.

Grieven
Artikel 355 WIB 92 bepaalt dat "wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet 
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werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel be-
treffende de prescriptie, de administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aan-
slag gestelde  termijn  reeds verlopen is,  ten name van dezelfde  belastingschuldige,  op 
grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan 
vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum van waarop de beslissing van de 
directeur der belastingen (...) niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de 
artikelen 377 tot 385, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke be-
slissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 
391".

Uit de parlementaire stukken met betrekking tot die wetsbepaling, alsook uit artikel 28 
van het Gerechtelijk Wetboek waarnaar die parlementaire stukken uitdrukkelijk verwijzen 
volgt dat de bewoordingen "binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke be-
slissing niet meer vatbaar voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391" 
dezelfde draagwijdte hebben als de bewoordingen "binnen zes maanden vanaf de in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke beslissing".

De parlementaire stukken betreffende artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek precise-
ren dat "de kracht van het rechterlijk gewijsde slechts aanwezig kan zijn wanneer (de 
rechterlijke beslissing) niet meer vatbaar is voor een (...) rechtsmiddel, en bijgevolg de 
volle uitvoeringsmogelijkheid verworven heeft".

Waar artikel 355 WIB 92 verwijst naar "de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 
387 tot 391", doelt het op de cassatieberoepen waaromtrent artikel 386 van hetzelfde wet-
boek preciseert dat "de cassatietermijn schorsende kracht (heeft)", zodat de rechterlijke 
beslissingen waartegen een dergelijke voorziening openstaat op grond van artikel 387, pas 
volle uitvoerbare kracht en, derhalve, kracht van gewijsde kunnen verkrijgen bij het ver-
strijken van de in artikel 388 WIB 92 vastgestelde cassatietermijn, namelijk een "termijn 
van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van het (in hoger beroep gewezen ) ar-
rest, bij een ter post aangetekende brief door de griffie aan de in bedoeld arrest opgegeven 
woonplaats gedaan".

Daaruit volgt dat, krachtens artikel 355 WIB 92 "de termijn van zes maanden (te reke-
nen) van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzie-
ningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391", niet kan ingaan vanaf de kennisgeving 
van het in hoger beroep gewezen arrest, zoals het bestreden arrest beslist, maar pas bij het 
verstrijken van de in artikel 388 WIB 92 vastgestelde termijn van drie maanden.

Daar het bestreden arrest beslist "dat geen van de partijen belang had, in de zin van de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, om zich in cassatie te voorzien tegen 
(het arrest van 3 februari 1995)" en "dat het arrest derhalve niet vatbaar was voor de voor-
zieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391 (WIB 92), zodat de aan (eiser) voor de 
nieuwe aanslag verleende termijn van zes maanden is ingegaan vanaf de kennisgeving", 
schendt het bijgevolg de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid: 
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid in onnauwkeurige be-

woordingen is gesteld zodat het Hof de werkelijke grond van niet-ontvankelijk-
heid die verweerster tegen het middel beweert aan te voeren niet kan achterha-
len;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel:
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Overwegende dat artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 bepaalt dat, wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd ge-
vestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel be-
treffende de prescriptie, de administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van 
de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belasting-
schuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, 
een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum 
van waarop de beslissing van de directeur der belastingen niet meer vatbaar is 
voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 377 tot 385, hetzij binnen zes 
maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is 
voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot 391;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de ten name van verweerster gevestig-
de aanslag bij een op 9 februari 1995 aan de administratie ter kennis gebracht ar-
rest van 3 februari 1995 nietig verklaard is wegens een vormgebrek;

Dat het beslist dat, aangezien de administratie het door verweerster aangevoer-
de vormgebrek had toegegeven, geen van de partijen belang had om zich in cas-
satie te voorzien en dat de termijn van zes maanden die aan de administratie was 
verleend om een nieuwe aanslag te vestigen ten name van de belastingschuldige, 
is ingegaan vanaf de kennisgeving van het arrest;

Dat het arrest aldus het bovenaangehaalde artikel 355 schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening ontvan-

kelijk verklaart;
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 bodemrechter 

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

30 juni 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Parmentier – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. H. Michel, Charleroi.

Nr. 386

3° KAMER - 30 juni 2003

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ZELFSTANDIGE - SAMENWONEN - HULP - 
AANGIFTE.

De werkloze die met een zelfstandige samenwoont en deze helpt zonder hiervan aangifte 
te doen verliest in de regel zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering vanaf de aanvraag  
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om uitkering of vanaf de aanvang van het samenwonen1.  (Art. 50, eerste lid Werkloos-
heidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0056.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 februari 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 48, §1, eerste lid, 1°, en 50, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit 

van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, genoemd artikel 48, 
zoals het van toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan bij het koninklijk be-
sluit van 23 november 2000.

Aangevochten beslissingen en redenen
Op 26 februari 1998 gaf de directeur van het werkloosheidsbureau te Luik aan verweer-

der kennis van zijn beslissing om hem met ingang van 31 januari 1994 en met toepassing 
van artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering het recht op werkloosheidsuitkering te ontzeggen, de sedert 31 janua-
ri 1994 ten onrechte ontvangen uitkeringen terug te vorderen en hem, bij wijze van sanc-
tie, gedurende 10 en 20 weken vanaf 2 maart 1998 uit te sluiten van het recht op uitkering.

Die beslissing werd door de Arbeidsrechtbank te Luik bevestigd op 3 november 1999, 
met als enige verbetering dat, gelet op het gezag van gewijsde van een arrest van het Ar-
beidshof  te  Luik,  de  uitsluiting en de  terugvordering van  de uitkeringen ten  vroegste 
mochten ingaan vanaf 10 oktober 1994. Het arrest, dat het vonnis wijzigt, "zegt voor recht 
dat de uitsluiting (van verweerder) van het recht op werkloosheidsuitkering ten vroegste 
een aanvang neemt op 28 maart 1997" en het beveelt de heropening van het debat tenein-
de de partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de eventuele beperking van de 
terugvordering van de aan verweerder ten onrechte betaalde uitkeringen en over de even-
tuele vernietiging van de sancties.

Het arrest stelt onder meer het volgende vast. Verweerder vroeg werkloosheidsuitkerin-
gen aan op 31 januari 1991. Hij verklaarde toen dat zijn echtgenote met wie hij samen-
woonde een activiteit als zelfstandige verrichtte: de exploitatie, als zelfstandig zaakvoer-
ster, van een cafetaria in een sporthal. Op de vraag of hij zinnens was zijn echtgenote tij-
dens zijn werkloosheid te helpen antwoordde hij ontkennend. Op 25 augustus 1994, nadat 
een onderzoek van de controlediensten van het werkloosheidsbureau aan het licht had ge-
bracht dat verweerder zijn echtgenote hielp in de uitoefening van haar activiteit als zelf-
standige, gaf de directeur van dat kantoor aan verweerder kennis van zijn beslissing om 

1 Cass., 9 april 1990, twee arresten, A.R. 6970-7021, nr. 476, en de verwijzingen in noot 1, p. 1045; 
zie Cass., 22 maart 1999, A.R. S.98.0079.N, nr. 170; art. 50 Werkloosheidsbesluit 1991 vóór de op-
heffing ervan bij het K.B. van 27 april 2001 op 1 april 2001.
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hem met ingang van 31 januari 1994 het recht op uitkering te ontzeggen en hem sancties 
op te leggen. Op 10 januari 1997 vernietigde het Arbeidshof te Luik evenwel die beslis-
sing op grond dat de hulp niet bewezen was, en veroordeelde het eiser om opdracht te ge-
ven tot betaling van de sedert 31 januari 1994 verschuldigde werkloosheidsuitkeringen. 
Dat arrest is door eiser ten uitvoer gelegd en verweerder heeft alle hem tot en met 9 okto-
ber 1994 verschuldigde uitkeringen ontvangen: het gezag van gewijsde van het arrest van 
10 januari 1997 strekt zich uit tot die datum van 9 oktober 1994. Het geldt niet voor de 
periode nadien.

Het bestreden arrest baseert zijn beslissing op de volgende gronden. Wanneer de werk-
loze samenwoont met een zelfstandige, terwijl hij op het tijdstip van zijn uitkeringsaan-
vraag of bij de aanvang van het samenwonen hiervan geen aangifte had gedaan, verliest 
hij zijn recht op uitkering voor de gehele periode die begint op het tijdstip waarop de aan-
gifte had moeten worden gedaan. Daarentegen wordt de werkloze die op bijkomstige wij-
ze een activiteit uitoefent in de zin van artikel 48 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, of degene die aan de zelfstandige 
met wie hij samenwoont hulp verleent in de zin van artikel 50, tweede lid van het konink-
lijk besluit, terwijl hij niet voldoet aan ten minste één van de bij artikel 48 opgelegde 
voorwaarden, onder meer omdat hij de vereiste aangifte niet heeft gedaan, van het recht 
op uitkering uitgesloten voor de gehele periode gedurende welke hij die activiteit heeft 
uitgeoefend of die hulp heeft verleend zonder de verordenende bepalingen in acht te ne-
men. Dat onderscheid is logisch. In het eerste geval immers wordt de werkloze verweten 
dat hij verzuimd heeft aangifte te doen van het feit dat hij met een zelfstandige samen-
woont, zodat het normaal is dat de uitsluiting ingaat op het tijdstip waarop die aangifte 
had moeten worden gedaan. In het tweede geval wordt aan de werkloze verweten dat hij 
een met de opgelegde voorwaarden strijdige activiteit heeft uitgeoefend, zodat het wettig 
is dat de uitsluiting ingaat op het tijdstip waarop die activiteit begint. De te dezen neerge-
legde stukken bevatten geen enkele nauwkeurige aanwijzing omtrent het tijdstip waarop 
verweerder zijn echtgenote werkelijk is beginnen te helpen. Bij ontstentenis van gedegen 
bewijs stond het bestaan van hulp slechts met zekerheid vast op het tijdstip waarop de 
vaststellingen werden gedaan, namelijk op 28 maart 1997, zodat die datum in aanmerking 
dient te worden genomen als de aanvangsdatum van die hulp, en dus ook als de aanvangs-
datum van de hiermee gepaard gaande uitsluiting van het recht op uitkering. Op dat punt 
is het hoger beroep ten dele gegrond.

Grieven
Volgens artikel 50, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houden-

de  de  werkloosheidsreglementering  kan de werkloze  die  met  een  zelfstandige samen-
woont slechts uitkeringen genieten indien hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de 
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen. Naar luid van artikel 50, twee-
de lid, is artikel 48 van het koninklijk besluit van toepassing op de werkloze die enigerlei 
hulp verleent aan de zelfstandige met wie hij samenwoont. Uit die bepalingen blijkt dat de 
werkloze die met een zelfstandige samenwoont zijn recht op uitkering verliest wanneer hij 
in zijn aangifte van het samenwonen met een zelfstandige ontkennend antwoordt op de 
vraag of hij zinnens is de zelfstandige te helpen tijdens zijn werkloosheid en dat antwoord 
niet strookt met de werkelijkheid. In dat geval verliest de werkloze zijn recht op uitkering 
vanaf de uitkeringsaanvraag (of eventueel vanaf de aanvang van het samenwonen). Te de-
zen diende die regel te worden toegepast vanaf 10 oktober 1994 daar zulks niet mogelijk 
was vanaf de uitkeringsaanvraag wegens het gezag van gewijsde van een vroeger arrest 
van het arbeidshof. Door de toepassing ervan uit te stellen tot 28 maart 1997, op grond dat 
de hulp van eiser aan zijn echtgenote pas op dat tijdstip met zekerheid vaststond, schendt 
het arrest de in het middel aangewezen bepalingen van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 50, eerste en tweede lid, en 48 van 

het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsregle-
mentering, de werkloze die met een zelfstandige samenwoont geen uitkeringen 
kan genieten wanneer hij in zijn aangifte van het samenwonen ontkennend ant-
woordt op de vraag of hij zinnens is tijdens zijn werkloosheid hulp te verlenen 
aan de zelfstandige en het antwoord niet blijkt te stroken met de werkelijkheid;

Dat de werkloze in dat geval zijn recht op uitkering verliest vanaf de dag van 
de uitkeringsaanvraag of vanaf de aanvang van het samenwonen; dat evenwel, 
wanneer de uitkeringen op grond van een rechterlijke beslissing met gezag van 
gewijsde ook nog na die data zijn toegekend, de werkloze zijn recht op uitkering 
verliest bij het verstrijken van de periode die door het gezag van gewijsde wordt 
gedekt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de werknemer op 28 maart 1997 hulp 
heeft  verleend aan zijn echtgenote,  die zelfstandige is en met wie hij  samen-
woont, terwijl hij op het tijdstip van zijn uitkeringsaanvraag op 31 januari 1994 
had verklaard niet zinnens te zijn "haar ooit hulp" te zullen verlenen;

Overwegende dat het arrest, ofschoon het overweegt dat het gezag van gewijs-
de dat verbonden is aan een arrest van hetzelfde arbeidshof van 10 januari 1997 
enkel geldt voor de periode van 31 januari tot 9 oktober 1994, toch beslist ver-
weerder het recht op uitkering pas te ontzeggen vanaf 28 maart 1997;

Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
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;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei-

ser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

30 juni 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Simont.

Nr. 387

3° KAMER - 30 juni 2003

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING - 
WERKLIEDEN - BEDIENDEN - GELDIGHEID - VOORWAARDEN - BEGRIP - NIET-INACHTNEMING - 
NIETIGHEID - BETREKKELIJKE NIETIGHEID - WERKNEMER.
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De voorwaarden inzake loon als bedoeld in het eerste tot het vierde lid van artikel 65, §2  
van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn evenzeer als de voorwaarden, bepaald in het vijf-
de lid, geldigheidsvereisten van het concurrentiebeding. De niet-inachtneming ervan leidt  
tot de betrekkelijke nietigheid waarop alleen de werknemer zich kan beroepen1. (Artt. 65, 
§2, eerste tot vijfde lid en 86, §1 Arbeidsovereenkomstenwet)

(SOCIÉTE EUROPEENNE DES TECHNOLOGIES DU TITANE ET DES ALLIAGES SPECIAUX N.V. T. P.)

Conclusie van de Heer eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel faalt naar recht.
Dat onderdeel legt aan het Hof de vraag voor welke de aard is van artikel 65, §2, twee-

de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet: is de in dat artikel bepaalde loondrempel een 
bestaansvereiste dan wel een geldigheidsvereiste van het concurrentiebeding?

Ik ben van mening dat de aldaar bedoelde voorwaarde inzake loon een geldigheidsver-
eiste is van het concurrentiebeding en dat de niet-inachtneming ervan de nietigheid van 
dat beding tot gevolg heeft.

De redenen voor die keuze zijn de volgende.
2. Vooreerst dient, gelet op de tekst van artikel 65, §2, eerste tot vierde lid, te worden 

opgemerkt dat de wetgever de woorden “wordt als niet-bestaande beschouwd”, “mag en-
kel worden toegepast”, en “kan rechtsgeldig worden ingeschreven dooreen heeft gebruikt. 
Laatstgenoemde bewoordingen leunen bovendien zeer nauw aan bij de term “geldigheid” 
in het vijfde lid.

Ik ben geneigd daaruit af te leiden dat de wetgever geen welomschreven of bijzondere 
betekenis heeft willen geven aan de woorden “mag enkel worden toegepast” in het tweede 
lid.

3. Ten tweede moet worden opgemerkt dat artikel 65 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet, dat betrekking heeft op het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomsten voor 
werklieden, in de eerste plaats bedoeld was om de harmonisering van de wetgevingen op 
de arbeidsovereenkomst voor werklieden en op de bediendenovereenkomst mogelijk te 
maken door in de nieuwe arbeidsovereenkomstenwet analoge bepalingen in te voeren als 
deze van artikel 26, §1 van de geordende wetten op de bediendenovereenkomst2. De wet-
gever had op dat ogenblik blijkbaar geen meer originele bedoeling; voor het overige moet 
worden uitgegaan van de door de wetgever reeds vroeger uitgedrukte wil en is er in begin-
sel geen enkele reden om aan te nemen dat de wetgever daarvan is afgeweken.

Artikel  26 van de gecoördineerde  wetten vermeldde dat  het  concurrentiebeding  als 
“niet geschreven” werd beschouwd in de arbeidsovereenkomsten voor bedienden van wie 
het jaarloon 150.000 frank niet overschreed maar het preciseerde dat “in de overeenkom-
sten die in een jaarloon voorzagen dat groter was dan dit bedrag, de geldigheid van elk 
concurrentiebeding  ondergeschikt  was  aan  de  navolgende  voorwaarden”.  Daarentegen 
vermeldde artikel 24 quater van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst 
(voor werklieden) weliswaar dat in de overeenkomsten waarin het jaarlijks loon 150.000 
frank niet  te boven ging,  het concurrentiebeding als “niet  bestaand werd beschouwd”, 
maar het voegde er gewoon aan toe dat de Koning, na advies van de Nationale Arbeids-
raad, het in het eerste lid bepaalde bedrag kon wijzigen zonder bijzondere geldigheidsver-
eisten toe te staan.

De vorige wet van 21 november 1969 die bijzondere regels heeft ingevoerd met betrek-
king tot het concurrentiebeding voor werklieden (artikel 17), de bedienden (artikel 53), en 

1 Zie concl. O.M.; zie ook Cass., 20 jan. 2003, A.R. S.02.0018.N, nr. 37.
2 Wetsontwerp betreffende de arbeidsovereenkomsten, Verslag namens de commissie voor de te-
werkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg uitgebracht door de heer VAN NIEUWENHUYZE, Gedr. St. 
Senaat 1977-1978, nr. 258/2, p. 293.
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de handelsvertegenwoordigers, strekte tot bescherming van de rechten van de werknemer, 
met name het recht om een analoog beroep uit te oefenen. De parlementaire stukken ver-
melden met betrekking tot het concurrentiebeding voor de werklieden immers het volgen-
de : “Cet amendement du gouvernement(Doc. n° 407/3), en règlant la question de la clau-
se de non-concurrence comble une lacune de la loi sur le contrat de travail.  Jusqu’à ce 
jour,  le  droit  de  l’employeur  était  théoriquement  illimité  en  ce  domaine,  mais  la 
jurisprudence considérait comme nulles les clauses par trops draconiennes comme, par 
exemple,  celles  portant  interdiction  à  vie  d’exercer,  où  que  ce  soit,  une  profession 
analogue”3.  In verband met het concurrentiebeding voor werklieden, bedienden en han-
delsvertegenwoordigers preciseren de parlementaire stukken: “En vue d’assurer la sécuri-
té jurique des conventions et de réprimer certains abus, le projet apporte d’importantes re-
strictions  à  la  liberté  contractuelle  en  matière  de  clauses  de  non-concurrence.  D’une 
manière  générale,  ces  clauses  sont  interdites  pour  les  ouvriers,  les  employès  et  les 
représentants  de  commerce  dont  la  rémunération  annuelle  ne  dépasse  pas  150.000 
francs4”.

Uit de voorgaande overwegingen volgt dat in de door de wetgever gebruikte bewoor-
dingen niet meer moet worden gezocht dan wat redelijk is: nu eens harmonisatie, dan 
weer bescherming van de werknemer.

4. We wijzen ten slotte erop dat het beding in bepaalde gevallen wel toegestaan is, maar 
dan onder bepaalde voorwaarden.

Ik ben van mening dat uit de bewoordingen van artikel 65, §2, eerste tot vijfde lid en 
86, §1 blijkt dat de bepalingen betreffende het concurrentiebeding in globo en zonder on-
derscheid regels zijn die ertoe strekken de werknemers te beschermen tegen concurrentie-
overeenkomsten en bedoeld zijn om die te beperken en het recht op arbeid van werklieden 
en bedienden te vrijwaren. Meer dan het al dan niet bestaan van een regel te bevestigen, 
wil de wetgever het recht op arbeid van de werknemers beschermen. Die wil van de wet-
gever valt te begrijpen, te meer daar hij aansluit bij die van de grondwetgever, zoals die 
tot uiting komt in artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet 1994. Dat artikel bepaalt 
immers, onder meer, enerzijds, dat de wet, teneinde ieder het recht te geven een mens-
waardig leven te leiden, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economi-
sche en sociale rechten waarborgt en, anderzijds, dat die rechten het recht op arbeid om-
vatten in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op 
het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil.

Wij willen voor het overige onderstrepen dat de algemene bepaling van artikel 6 van 
diezelfde wet van 3 juli 1978, krachtens welke alle met de bepalingen van de arbeidsover-
eenkomstenwet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover 
zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te ver-
zwaren, niet bepaalt dat die bedingen niet bestaan of niet van toepassing zijn maar wel dat 
ze nietig zijn in het voordeel van de werknemer.

Het Hof oordeelt trouwens dat de loondrempel die voor het concurrentiebeding was be-
paald in artikel 26, §1 van de gecoördineerde wetten betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, gewijzigd bij de wet van 21 november 1969 een geldigheidsvereiste en 
niet een bestaans- of toepassingsvereiste was, ofschoon de tekst van de wet als volgt was 
gesteld: “het concurrentiebeding wordt als niet geschreven beschouwd in de arbeidsover-
eenkomsten voor bedienden van wie het jaarloon 150.000 frank niet overschrijdt”5. De be-
slissing van het Hof hoefde in deze zaak niet te worden gewijzigd wegens de inwerking-
treding van artikel 65 van de wet van 3 juli 1978, aangezien dat artikel, ik herhaal het, niet 

3 Zie Pasin. 1969, 1807.
4 Zie Pasin. 1969, 1832.
5 Cass., 7 mei 1984, A.R. 6974, nr. 513; zie i.v.m. art. 104, eerste lid W. 3 juli 1978, Cass., 15 juni 
1998, A.R. S.97.0139F, nr. 312.
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bedoeld was om de aard van de wettelijke sanctie te wijzigen maar wel om de rechtstoe-
stand van de werklieden en van de bedienden te harmoniseren. De gelijkenis tussen het 
oud artikel 26, §1, eerste lid en het huidig artikel 65, §2, eerste lid is frappant.

5. Het tweede onderdeel betoogt dat , “aangezien de niet-naleving van de voorwaarde 
inzake loon als bedoeld in voornoemd artikel 65, §2 een bestaansvereiste is, zij tot vol-
strekte nietigheid moet leiden”.

Ik ben van oordeel dat het onderdeel niet kan worden aangenomen.
Enerzijds is het tweede onderdeel niet ontvankelijk, in zoverre het de schending van ar-

tikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek aanvoert. De in het middel uiteengezette 
grief houdt immers geen verband met die bepaling.

Anderzijds faalt dat onderdeel voor het overige naar recht. Uit het onderzoek van het 
eerste onderdeel6 volgt immers dat de geldigheidsvereisten van het concurrentiebeding als 
bepaald in artikel 65, §2, eerste tot vijfde lid alleen dwingend zijn in het voordeel van de 
werknemer aangezien zij alleen hem beschermen7. De sanctie is dus niet de volstrekte nie-
tigheid van het met de wet strijdige concurrentiebeding, maar de betrekkelijke nietigheid 
ervan in het voordeel van de werknemer en van hem alleen.

6. Het derde onderdeel is niet ontvankelijk of faalt op zijn minst naar recht.
Dat onderdeel voert aan dat “indien de voorwaarde betreffende het bedrag van het loon 

een geldigheidsvereiste  is van het concurrentiebeding en de niet-naleving ervan leidt tot 
de betrekkelijke nietigheid die niet kan worden aangevoerd door de werkgever, artikel 65, 
§2, eerste en tweede lid van de wet van 3 juli 1978 een normatieve fictie bevat die tot ge-
volg heeft dat het beding als niet-bestaande of niet toepasselijk wordt beschouwd wanneer 
de voorwaarden betreffende het loon niet vervuld zijn (en dat) die fictie bindend is zowel 
voor de partijen als voor de rechter”.

Ik ben geneigd te denken dat het onderdeel een logische fout bevat.
Zodra immers het middel, ongeacht de door de wetgever gebruikte bewoordingen, als 

vaststaand aanneemt dat bovenvermelde voorwaarde en geldigheidsvereiste is en derhalve 
geen bestaansvereiste is, kan er noodzakelijkerwijze geen sprake zijn van een normatieve 
fictie; deze blijkt precies uit de uitdrukkingen “als niet geschreven beschouwd”, als niet 
bestaande beschouwd”, wanneer de wetgever aan die uitdrukkingen de welbepaalde bete-
kenis hecht van een veronderstelling van een omstandigheid die afwijkt van de realiteit en 
dus niet bestaat, teneinde rechtsgevolgen voort te brengen. We hebben reeds vastgesteld 
dat het derde onderdeel die parameter precies uitsluit in de premissen van de redenering.

Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0098.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 maart 2002 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.

6 Zie supra nr. 4 van de concl.
7 Zie Cass., 2 mei 1988, A.R. 8004, nr. 530; 14 mei 1990, A.R. 7039, nr. 539; 7 feb. 1994, A.R.  
S.96.0104.N, nr. 69.
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III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 65, §2, inzonderheid eerste tot vierde lid, en 86, §1 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
- artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arbeidshof heeft het bestreden vonnis bevestigd waarbij eiseres wordt veroordeeld 

om  met  toepassing  van  het  concurrentiebeding  aan  verweerder  een  vergoeding  van 
13.466,12 € (of 543.222 BEF) te betalen, plus de wettelijke en de gerechtelijke interest op 
het nettobedrag en de kosten van het geding. Het arrest veroordeelt eiseres bovendien in 
de kosten van het geding in hoger beroep.

De appèlrechters hebben beslist dat
- wanneer, zoals te dezen, de werknemer (thans verweerder) zich niet beroept op de nie-

tigheid van het concurrentiebeding, de werkgever (thans eiseres) niet kan aanvoeren dat 
de in artikel 65, §2, eerste tot vierde lid, bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn; 

- de werknemer (thans verweerder) recht heeft op de enige en forfaitaire compensatoire 
vergoeding, gelijk aan de helft van het brutoloon, dat overeenkomt met de duur waarin het 
beding werkelijk van toepassing was.

Het arbeidshof baseert zijn beslissing op de volgende gronden:
"de vraag die in het geschil centraal staat, namelijk welke de gevolgen zijn van de niet-

naleving van de voorwaarden als bepaald in artikel 65, §2 van de wet van 3 juli 1978, en 
meer algemeen in het eerste tot het vierde lid, heeft aanleiding gegeven tot een bijzonder 
levendig debat in de rechtspraak en de rechtsleer. Daaruit zijn drie interpretaties naar vo-
ren gekomen: niet-bestaan van het beding - volstrekte nietigheid van het beding - betrek-
kelijke nietigheid van het beding die alleen de werknemer ten goede komt;

het [arbeids]hof sluit zich aan bij de zienswijze dat de nietigheid van het beding alleen 
de werknemer ten goede komt; het doet zulks, in het bijzonder, gelet op het doel dat de 
wetgever voor ogen stond, de tekstargumenten en de leer die kan worden gedistilleerd uit 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie, ook al heeft het geen uitspraak moeten doen over 
de precieze vraag die te dezen werd gesteld;

er kan geen definitieve conclusie worden getrokken uit de in artikel 65, §2, eerste lid, 
gebruikte bewoordingen: 'het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd' - 
tweede lid: ''het beding mag enkel worden toegepast' - vierde lid: 'het concurrentiebeding 
kan  rechtsgeldig  worden  ingeschreven';  die  uiteenlopende  uitdrukkingen  wettigen  de 
zienswijze dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad om de voorwaarden inzake loon, 
die bestaansvereisten van het concurrentiebeding zijn, te onderscheiden van de in artikel 
65, §2, vijfde lid, bepaalde voorwaarden die geldigheidsvereisten zijn; het vijfde lid be-
paalt daarentegen: 'de geldigheid van elk concurrentiebeding is bovendien ondergeschikt 
aan de navolgende voorwaarden': [...]; zoals [verweerder] opmerkt, blijkt uit de formule-
ring van die tekst dat de vier, in dat lid vermelde voorwaarden bijkomende geldigheids-
vereisten zijn, waarvan het loon het eerste is; 

bovendien kan geen enkele handeling ooit als nietig worden beschouwd zonder dat de 
rechter deze nietig verklaart; elke nietigverklaring van een rechtshandeling die materieel 
bestaat maar een door de wetgever beschermd belang schendt, geschiedt op grond van de 
regels inzake de nietigheden, die al naargelang van het geval volstrekt of betrekkelijk zijn; 
de klassieke leer volgens welke de overeenkomst 'niet-bestaande' is wanneer een wezen-
lijk bestanddeel ontbreekt is blijkbaar definitief verlaten zowel door de rechtsleer [...] als 
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door de rechtspraak; 
[...] het Hof van Cassatie heeft geen onderscheid gemaakt tussen bestaans- en geldig-

heidsvereisten van het concurrentiebeding;
de concurrentiebedingen, die in strijd zijn met het beginsel van de vrijheid van arbeid, 

zijn bedoeld om de werkgever te beschermen tegen de concurrentie door de werknemer; 
door echter de voorwaarden op te sommen waaraan de geldigheid van een in een arbeids-
overeenkomst opgenomen concurrentiebeding onderworpen is, stellen de artikelen 65 en 
86 van de wet van 3 juli 1978 vast binnen welke grenzen de beperkingen die bij overeen-
komst aan het beginsel van de vrijheid van arbeid zijn aangebracht dienen te blijven;

[...] de voorwaarden, die in de eerste vijf leden van artikel 65, §2 van de wet van 3 juli 
1978 worden vermeld, zijn geldigheidsvereisten van het concurrentiebeding die hetzelfde 
doel hebben, namelijk de vaststelling van de grenzen waarbinnen een dergelijk beding, dat 
afwijkt van de vrijheid van arbeid, rechtsgeldig kan worden overeengekomen; de voor-
waarden van artikel 65, §2, eerste tot vierde lid, met betrekking tot het loon van de werk-
nemer, evenzeer als die bedoeld in het vijfde lid, raken de openbare orde niet; zij zijn be-
doeld om te voorkomen dat de werknemers met lage inkomsten meer moeilijkheden zou-
den ondervinden om een nieuwe baan te vinden".

Grieven
Het arbeidshof heeft vastgesteld
- dat het te dezen niet wordt betwist dat verweerders loon (dat een jaarloon was op het 

tijdstip waarop de dienstbetrekking een einde heeft genomen) in de schijf lag die bepaald 
wordt  in  artikel  65,  §2,  tweede  lid  van  de  wet  van  3  juli  1978  (tussen  928.000  en 
1.855.000 BEF op 1 januari 1998) en dat het concurrentiebeding in de betrokken sector 
niet is geregeld bij een collectieve overeenkomst of bij de in artikel 65 geregelde overleg-
procedure; 

- dat het evenmin wordt betwist dat eiseres niet binnen vijftien dagen na de stopzetting 
van de overeenkomst, heeft afgezien van de werkelijke toepassing van het in artikel 5 van 
de arbeidsovereenkomst ingeschreven concurrentiebeding. 

Krachtens artikel 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, zijn de bepalingen van artikel 65 van dezelfde wet van toepassing op de arbeidsover-
eenkomst voor bedienden.

Genoemd artikel 65, §2 bepaalt:
"Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkom-

sten waarin het jaarloon [928.000 BEF op 1 januari 1998] niet overschrijdt.
Wanneer het bedrag van het jaarloon ligt tussen [928.000 en 1.855.00 BEF - op 1 janu-

ari 1998], mag het beding enkel worden toegepast op categorieën van functies of op func-
ties die bij een collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald".

1. Eerste onderdeel
1. De loondrempel, bedoeld in het bovenaangehaalde artikel 65, §2, tweede lid, dient te 

worden beschouwd als een geldigheids- of toepassingsvereiste van een concurrentiebe-
ding.

De  wettekst  is  in  dat  opzicht  ondubbelzinnig:  "het  beding  mag  enkel  worden 
toegepast".

Wanneer de in voornoemd artikel 65, §2, tweede lid, bepaalde voorwaarde inzake loon 
niet is vervuld, wat te dezen het geval is, bestaat het concurrentiebeding niet of is het al-
thans niet van toepassing en kan het derhalve geen enkele uitwerking hebben. De partijen 
bezitten dienaangaande geen enkele beoordelingsvrijheid. Aangezien het beding niet be-
staat of niet kan worden toegepast, dient de werkgever (thans eiseres) niet af te zien van 
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de toepassing ervan, en dient de werknemer (thans verweerder) evenmin de nietigheid er-
van op te werpen teneinde ervan bevrijd te zijn. 

2. In het concurrentiebeding moeten de bestaans- en toepassings-vereisten van dat be-
ding onderscheiden worden van de nietigheidsvereisten.

Er is geen reden om de nietigheid op te werpen van een beding dat, met toepassing van 
de wetsbepalingen, niet bestaat. Er is evenmin reden om af te zien van een beding dat niet 
bestaat. Een niet-bestaande rechtshandeling kan niet worden bevestigd of nietig verklaard, 
aangezien hij niet bestaat.

3. De in artikel 65, §2, tweede lid, bepaalde loondrempel kan niet worden beschouwd 
als een geldigheidsvereiste van een concurrentiebeding.

De  geldigheidsvereisten  van een  concurrentiebeding  worden immers  op  beperkende 
wijze opgesomd in artikel 65, §2, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978.

Daaruit volgt dat het arrest, daar het beslist dat eiseres niet kan aanvoeren dat de in arti-
kel 65, §2, eerste tot vierde lid, bepaalde voorwaarden niet vervuld zijn, wanneer verweer-
der zich niet beroept op de nietigheid van het concurrentiebeding, en daar het eiseres ver-
oordeelt tot betaling van een compensatoire vergoeding aan verweerder, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 65, §2, inzonderheid eerste tot 
vierde lid, en 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

2. Tweede onderdeel
1. Indien het ontbreken van een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst leidt tot de 

- volstrekte of betrekkelijke - nietigheid van een overeenkomst, moet te dezen de niet-na-
leving van de voorwaarde inzake loon, als bedoeld in artikel 65, §2, tweede lid van de wet 
van 3 juli 1978, aangezien zij een bestaansvereiste is, tot volstrekte nietigheid leiden. Zij 
kan zowel ambtshalve door de rechtbank als door de betrokken bediende (thans verweer-
der) of de betrokken werkgever (thans eiseres) worden opgeworpen.

2.  De bovengenoemde wetsbepaling moet  worden beschouwd als  een bepaling van 
openbare orde, dat wil zeggen als een bepaling die de wezenlijke bepalingen van de Staat 
of de collectiviteit raakt, of die in het privé-recht de juridische grondslagen vaststelt waar-
op de economische of zedelijke orde van een gegeven maatschappij berust.

Immers
- de vrijheid van arbeid is een beginsel van openbare orde dat gewaarborgd wordt door 

het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen: het betreft hier een 
regel waarop de economische of zedelijke orde van de maatschappij berust;

- de wetsbepaling die voorziet in de mogelijkheid van een beding dat van die vrijheid 
afwijkt, zoals dat het geval is met artikel 65, §1 van de wet van 3 juli 1978, is niet van 
openbare orde; 

- daarentegen zijn de wetsbepalingen die bedoeld zijn om een dergelijke afwijking te 
beperken en die derhalve het beginsel van openbare orde, dat de vrijheid van arbeid is, 
mede waarborgen (artikel 65, §2, eerste tot vierde lid van de wet van 3 juli 1978) noodza-
kelijkerwijs van openbare orde; de omstandigheid dat die bepalingen voornamelijk de be-
langen van een bepaalde groep personen (de werkgevers) betreffen belet niet dat ze als 
van openbare orde moeten worden beschouwd.

Daaruit volgt dat het arrest, daar het beslist dat de voorwaarden als bedoeld in voor-
noemd artikel 65, §2, eerste tot vierde lid, betreffende het loon van de werknemer, niet 
van openbare orde zijn, dat eiseres niet kan aanvoeren dat die voorwaarden niet vervuld 
zijn, en daar het eiseres veroordeelt tot betaling van een compensatoire vergoeding aan 
verweerder, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 65, 
§2, inzonderheid eerste tot vierde lid, en 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
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arbeidsovereenkomsten alsook van artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde onderdeel
1. Indien de voorwaarde betreffende het bedrag van het loon een geldigheidsvereiste is 

van het concurrentiebeding en de niet-naleving ervan leidt tot de betrekkelijke nietigheid 
die niet kan worden aangevoerd door de werkgever, bevat artikel 65, §2, eerste en tweede 
lid van de wet van 3 juli 1978 een normatieve fictie die tot gevolg heeft dat het beding als 
niet-bestaande of als niet toepasselijk wordt beschouwd wanneer de voorwaarden betref-
fende het loon niet vervuld zijn. 

Die fictie is bindend zowel voor de partijen als voor de rechter.
2. Zowel de partijen als de rechter dienen dus de wettelijke fictie dat het concurrentie-

beding niet bestaat in acht te nemen, wanneer, zoals te dezen, de voorwaarden inzake loon 
niet vervuld zijn op het tijdstip waarop de dienstbetrekking een einde neemt. 

Krachtens de door de wetgever ingevoerde wettelijke fictie en de daaraan verbonden 
gevolgen moet het litigieuze concurrentiebeding als niet-bestaande worden beschouwd en 
kan het derhalve niet worden toegepast.

Daaruit volgt dat het arrest, daar het beslist "dat geen enkele handeling ooit als nietig 
kan worden beschouwd zonder dat de rechter deze nietig verklaart, dat elke nietigverkla-
ring van een rechtshandeling die materieel bestaat maar een door de wetgever beschermd 
belang schendt, geschiedt op grond van de regels van de nietigheden, die, al naargelang 
van het geval, volstrekt of betrekkelijk zijn, dat de klassieke leer volgens welke de over-
eenkomst 'niet-bestaande' is wanneer een wezenlijk bestanddeel ontbreekt, blijkbaar defi-
nitief is" en daar het eiseres veroordeelt tot betaling van een compensatoire vergoeding 
aan verweerder, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 
65, §2, inzonderheid eerste tot vierde lid, en 86, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 65, §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten, dat krachtens artikel 86, §1 van die wet toepasselijk is op 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, in de eerste vier alinea's de bedragen 
van het jaarloon vaststelt op basis waarvan het in de arbeidsovereenkomst inge-
schreven concurrentiebeding ofwel als niet-bestaande zal worden beschouwd of-
wel, naargelang van de onderscheidingen die het vaststelt en onder de voorwaar-
den die het preciseert, slechts van toepassing kan zijn op bepaalde functies;

Dat voornoemd artikel 65, §2, vijfde lid, bovendien de geldigheid van elk con-
currentiebeding onderwerpt aan de voorwaarden die het opsomt;

Overwegende dat uit de opzet van die bepalingen volgt dat de in de eerste vier 
leden van artikel  65,  §2,  bepaalde voorwaarden inzake loon, evenzeer  als  de 
voorwaarden bedoeld in het vijfde lid, geldigheidsvereisten van het concurrentie-
beding zijn, waarvan de niet-naleving de nietigheid van het beding tot gevolg 
heeft; 

Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 3, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, volgens het-

welk de wetten van politie en veiligheid allen verbinden die binnen het grondge-
bied wonen, geen verband houdt met de in het onderdeel aangevoerde grief vol-
gens welke artikel 65, §2, eerste tot vierde lid van de wet van 3 juli 1978 van 
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openbare orde is;
Dat het onderdeel, in zoverre het de schending van artikel 3, eerste lid van het 

Burgerlijk Wetboek aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat het beginsel van de vrijheid van arbeid de 

wetgever niet verbiedt die vrijheid te regelen en zo nodig te onderwerpen aan be-
perkingen waarvan het concurrentiebeding slechts een voorbeeld is;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 juli 1978 niet blijkt 
dat de wetgever, toen hij in de artikelen 65 en 86 van die wet de geldigheidsver-
eisten van een dergelijk beding omschreef, de bedoeling had om aan die wetsbe-
palingen het karakter van openbare orde te verlenen;

Dat, derhalve, de nietigheid van een concurrentiebeding dat niet aan die voor-
waarden voldoet, geen volstrekte nietigheid is; 

Dat, terwijl het concurrentiebeding voornamelijk strekt tot bescherming van de 
belangen van de werkgever, de geldigheidsvereisten van dat beding enkel be-
staan in het voordeel van de werknemer;

Derde onderdeel
Overwegende dat de wetgever met de voorwaarden inzake loon als bepaald in 

de eerste vier alinea's van artikel 65, §2 van de wet van 3 juli 1978, de mogelijk-
heid heeft uitgesloten dat de rechter de ongeldigheid zou kunnen vaststellen van 
een concurrentiebeding waarvan de nietigheid voor hem niet wordt opgeworpen 
door de beschermde persoon;

Dat elk onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

30 juni 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:  
de h. Storck – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 388

VAKANTIEKAMER - 1 juli 2003

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — OMSTANDIGHEDEN NA VERWIJZING - OP HET 
OGENBLIK VAN DE VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER NIET GEKENDE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID 
- BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - 
VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzach-
tende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisge-
recht zich, na heromschrijving van de feiten, onbevoegd heeft verklaard omwille van het 
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bestaan van een op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet gekende ver-
zwarende omstandigheid, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied,  
vast dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel open-
staat, dat het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan  
en dat het heromschreven feit  niet  door de beslissing tot  correctionalisatie is gedekt,  
waarna het de beschikking, ook wat de samenhangende feiten betreft, vernietigt, en de  
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst1 2. (Art. 525 Sv.)

(Procureur des Konings te Brugge T. V.)

ARREST

(A.R. P.03.0827.N)

I. Voorwerp van het verzoek
De procureur des Konings te Brugge verzoekt om regeling van rechtsgebied 

ingevolge:
- de beschikking, op 2 juli 2002 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge;
- het vonnis, op 29 april 2003 gewezen door de Correctionele Rechtbank te 

Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
Verzoeker voert in een verzoekschrift de redenen aan waarom hij de regeling 

van rechtsgebied vraagt. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt 
daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat bij beschikking van 2 juli 2002, de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Brugge B.V.M. naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegens de in het verzoekschrift vermelde telastleggingen;

1 Zie Cass., 10 sept. 2002, A.R. P.02.1118.N, nr. 435.
2 In tegenstelling tot andere arresten, waarbij de zaak omwille van de voorlopige hechtenis van de 
beklaagde  naar  de  raadkamer,  anders  samengesteld,  werd  verwezen  (Cass.,  15  juni  1994,  A.R. 
P.94.0688.F, nr. 312; 29 maart 1995, A.R. P.95.0248.F, nr. 117; 22 mei 1996, A.R. P.96.0475.F, nr. 
186), heeft het Hof te dezen de zaak verwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling, hoewel het 
Hof vaststelt dat de afzonderlijke beschikking van de raadkamer, die op de dag van de verwijzingsbe-
schikking werd genomen en waarbij de voorlopige hechtenis werd gehandhaafd, geen bestaansreden 
meer heeft. Deze zienswijze, die overigens reeds eerder gevolgd werd door het Hof (Cass., 12 aug. 
1991, A.R. 5907, nr. 571; 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512) verdient de voorkeur, aangezien 
de procedure van de regeling van rechtsgebied de strafvordering zelf betreft en vreemd is aan de 
rechtspleging inzake de voorlopige hechtenis (zie ook R. DECLERCQ,  Beginselen van Strafrechtsple-
ging, 1999, nr. 869 en 2493). Tevens wordt, in tegenstelling tot andere arresten (Cass., 30 mei 2000, 
A.R. P.00.0408.N, nr. 330; 14 nov. 2000, A.R. P.00.1411.N, nr. 622), de vernietiging van de verwij-
zingsbeschikking van de raadkamer uitgebreid tot de door het onderzoeksgerecht aangenomen ver-
zachtende omstandigheden met betrekking tot de samenhangende misdrijven. Ook voor dit standpunt 
kan naar eerdere arresten verwezen worden (onder meer, Cass., 24 maart 1982, A.C. 1981-82, 917; 
20 nov. 1991, A.R. 9416, nr. 149). Zie ook R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 1999, nr. 
650).
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Overwegende dat de correctionele rechtbank bij het hierboven vermeld vonnis 
de kwalificatie van de telastlegging D, zijnde diefstal door middel van geweld of 
bedreiging als bedoeld in artikel 468 Strafwetboek, wijzigt door de verzwarende 
omstandigheden bepaald in artikel 473, eerste lid van hetzelfde wetboek aan te 
houden, met name dat het geweld of de bedreiging een blijvende fysieke of psy-
chische ongeschiktheid ten gevolge gehad hebben;

Overwegende dat de correctionele rechtbank zich voor het geheel van de ten 
laste gelegde feiten onbevoegd verklaart op grond dat de vermelde verzwarende 
omstandigheid voor de telastlegging D de raadkamer niet bekend was wanneer 
zij op 2 juli 2002 verzachtende omstandigheden aannam; 

Overwegende dat  tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat en het vonnis van de correctionele rechtbank kracht van 
gewijsde heeft;

Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil  van rechtsmacht doet  ont-
staan dat de procesgang belemmert;

Overwegende dat, zoals door de correctionele rechtbank heromschreven en in-
dien bewezen, de feiten van de telastlegging D krachtens artikel 473, eerste lid, 
Strafwetboek strafbaar zijn met opsluiting van vijftien tot twintig jaar, met name 
een zwaardere bestraffing dan dezelfde feiten zoals gekwalificeerd in de verwij-
zingsbeschikking; dat zoals door het vonnis vastgesteld en uit de stukken van het 
dossier blijkt, de verzwarende omstandigheid van het bestaan van een blijvende 
fysieke of psychische ongeschiktheid de raadkamer niet bekend was op het ogen-
blik dat zij verzachtende omstandigheden aannam;

Dat hieruit volgt dat het heromschreven feit niet door de beslissing tot correcti-
onalisering gedekt is;

Overwegende dat er samenhang lijkt te bestaan tussen de feiten van de telast-
legging D en de feiten van de overige telastleggingen waarvoor B.V.M. door de 
beschikking van 2 juli 2002 naar de correctionele rechtbank is verwezen;

Overwegende dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied over-
eenkomstig artikel 526 Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de verwijzingsbe-
schikking van 2 juli 2002 met zich meebrengt dat de afzonderlijke beschikking 
die dezelfde dag door dezelfde raadkamer werd genomen en waarbij de voorlopi-
ge hechtenis van B.V.M. wordt gehandhaafd, geen bestaansreden meer heeft;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt de beschikking van 2 juli 2002 van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge, die uitspraak doet over de regeling van de rechts-
pleging, in zoverre B.V.M. naar de correctionele rechtbank wordt verwezen; 

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-
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stelling.

1 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 389

VAKANTIEKAMER - 8 juli 2003

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI - VERWIJZING WEGENS WANBEDRIJF - 
WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE IN MISDAAD - ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING DOOR HET 
VONNISGERECHT - KRACHT VAN GEWIJSDE - VERSTEK.

2º VERZET - STRAFZAKEN - BIJ VERSTEK GEWEZEN ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING - 
GEVOLG.

1º en 2° Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrij-
digheid bestaat tussen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer en het vonnis van 
de correctionele rechtbank dat een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de proces-
gang belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen rechtsmiddel kan wor-
den ingesteld en het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, zowel wat de beklaagden  
betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, als wat de beklaagden be-
treft ten aanzien van wie het bij verstek is gewezen, aangezien zij tegen deze beslissing  
geen ontvankelijk rechtsmiddel kunnen aanwenden1. (Artt. 151, 187 en 525 Sv.)

(Procureur des Konings te Brugge T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0846.N)

I. Voorwerp van het verzoek
De procureur des Konings te Brugge verzoekt om regeling van rechtsgebied 

ingevolge:
- de beschikking, op 28 november 2001 gewezen door de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;
- het vonnis, op 11 maart 2003 gewezen door de Correctionele Rechtbank te 

Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
Verzoeker voert in een verzoekschrift de redenen aan waarom hij de regeling 

van rechtsgebied vraagt. Dit verzoek is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan 
deel uit.

1 Cass., 25 nov. 1987, A.R. 6294, nr. 189; 15 jan. 1992, A.R. 9529, nr. 247; 17 dec. 1996, A.R. 
P.96.1427.N, nr. 512.
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IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende dat bij beschikking van 28 november 2001, de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste  Aanleg te  Brugge de beklaagden naar  de correctionele 
rechtbank heeft verwezen wegens;

Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te 
hebben uitgevoerd, ofwel om aan de uitvoering rechtstreeks te hebben medege-
werkt, ofwel om door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te heb-
ben verleend dat, zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had 
kunnen worden gepleegd, ofwel om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik 
van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het 
misdrijf te hebben uitgelokt:

(...)
Overwegende dat de correctionele rechtbank, bij het hierboven vermeld von-

nis, de kwalificatie van de tenlasteleggingen B1 (ten laste van X.D., G.D., en 
F.M), B4 (ten laste van X.D., en F.M.,) en B7 (ten laste van X.D., F.M., B. W., 
en J.V.d.W.), zijnde eenvoudige diefstallen als bedoeld in de artikelen 461 en 
463 Strafwetboek, wijzigt in diefstal door middel van braak, inklimming of valse 
sleutels als bedoeld in de artikelen 461 en 467 van hetzelfde wetboek;

Overwegende dat de correctionele rechtbank zich voor het geheel van de ten 
laste van alle beklaagden gelegde feiten onbevoegd verklaart op grond dat, eens-
deels, de feiten van de telastleggingen B1, B4 en B7 zoals geherkwalificeerd 
strafbaar zijn met een criminele straf, anderdeels, er samenhang bestaat tussen 
die feiten en deze van de overige telastleggingen waarvoor de beklaagden naar 
de correctionele rechtbank verwezen zijn;

Overwegende dat  tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen 
rechtsmiddel openstaat en het vonnis van de correctionele rechtbank kracht van 
gewijsde heeft, zelfs wat A.B. betreft ten aanzien van wie het bij verstek is gewe-
zen maar die tegen die beslissing geen ontvankelijk rechtsmiddel kan aanwen-
den; 

Dat hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil  van rechtsmacht doet  ont-
staan dat de procesgang belemmert;

Overwegende dat, zoals door de correctionele rechtbank heromschreven en, in-
dien bewezen, de feiten van de telastleggingen B1, B4 en B7 krachtens de artike-
len 461 en 467 Strafwetboek strafbaar zijn met opsluiting van vijf jaar tot tien 
jaar, zijnde een criminele straf; dat deze feiten niet werden gecorrectionaliseerd 
en dat er samenhang lijkt te bestaan tussen die feiten en deze van de overige te-
lastleggingen zodat de correctionele rechtbank onbevoegd is om van het geheel 
van de telastleggingen kennis te nemen;

Overwegende dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied over-
eenkomstig artikel 526 Wetboek van Strafvordering;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
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Vernietigt de beschikking op 28 november 2001 gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, behalve in zoverre de buitenver-
volging van X.D. en G.D wegens de telastlegging B17 en van G.P. wegens de te-
lastleggingen B17 en G bevolen werd;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

8 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 390

VAKANTIEKAMER - 8 juli 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - STUKKEN DOOR DE PROCUREUR DES 
KONINGS TE BEZORGEN AAN DE PROCUREUR-GENERAAL - OVERTUIGINGSSTUKKEN - AUDIOVISUELE 
CASSETTES MET OPNAME VAN HET VERHOOR.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
INHOUD VAN HET DOSSIER - OVERTUIGINGSSTUKKEN - AUDIOVISUELE CASSETTES MET OPNAME VAN 
HET VERHOOR.

1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, zoals de  
audiovisuele cassettes met de opname van het verhoor, deel moeten uitmaken van de 
stukken die, in geval van hoger beroep, door de procureur des Konings overeenkomstig  
art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis worden bezorgd aan de procureur-generaal bij het hof  
van beroep1. (Art. 112ter, §5 Sv.; art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0959.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser heeft een memorie neergelegd die een middel bevat, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepaling

1 Cass., 24 dec. 1996, A.R. P.96.1620.N, nr. 527. Het bij Wet van 2 aug. 2002 in het Sv. ingevoegde 
art. 112ter, §5 bepaalt dat de audiovisuele cassettes met de opname van het verhoor als overtuigings-
stuk ter griffie worden neergelegd.
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- artikel 30, §1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.
Aangevochten beslissingen en redenen
Ter bevestiging van de beroepen beschikking neemt het bestreden arrest de redenen van 

de vordering over en verwerpt het door eiser in conclusie aangevoerde middel, volgens 
hetwelk de wettelijke vormvereisten niet  zijn nageleefd omdat de magistraten van het 
rechtscollege niet over een volledig dossier beschikten, op grond "dat de verdachte niet 
betwist dat hem het volledige dossier ter beschikking is gesteld; dat de verdachte, door te 
beweren dat dit niet het geval was voor het Hof, met name dat het geen weet had van de 
inhoud van bepaalde audiovisuele cassettes, zich ten onrechte het recht toe-eigent in de 
beraadslaging tussen te komen";

Grieven
Het appèlgerecht moet, in de regel, met toepassing van artikel 30, §1 van de wet van 20 

juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, uitspraak doen op grond van het volledige 
dossier (Cass., 8 jan. 1991, Pas. 1991, blz. 418).

Binnen de twee dagen vóór de terechtzitting van de raadkamer van 21 maart 2003, heb-
ben verzoeker (in de gevangenis van Lantin) en zijn raadsman (in de lokalen van de fede-
rale politie) de vertoning van de cassette met de reconstructie van de feiten van 12 januari 
1998 kunnen bijwonen. Daarenboven hadden de raadslieden van verdachte M. H., in de-
zelfde  zaak  en  dit  reeds  lang  geleden,  bij  de  onderzoeksrechter  de  cassette  van  de 
R.T.B.F.-uitzending "appel à témoins" neergelegd, dat enkele weken na de feiten is uitge-
zonden.

In de conclusie die verzoeker voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Luik regelmatig heeft neergelegd op 26 juni 2003, voerde hij aan "dat, vol-
gens de vigerende wetsbepalingen, het dossier dat aan de verdachten en aan de advocaten 
ter beschikking is gesteld, alle stukken moet bevatten waaruit het is samengesteld. Dat 
geldt nog méér voor het dossier dat aan de magistraten van het rechtscollege ter beschik-
king is gesteld. Te dezen kan uit geen enkel gegeven van het dossier worden afgeleid dat 
de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling dezelfde maatregel hebben genoten 
als de verdachten en hun advocaten, d.w.z. dat zij de vertoning van de cassette van de re-
constructie hebben kunnen bijwonen, evenmin als die van de R.T.B.F.-uitzending "appel à 
témoins"; dat, in die omstandigheden, niet is voldaan aan de wettelijke vormvereisten en 
de rechtspleging niet regelmatig is".

Door dat middel te verwerpen, op grond dat "de verdachte (...) zich ten onrechte het 
recht toe-eigent in de beraadslaging tussen te komen", schijnt de kamer van inbeschuldi-
gingstelling van het Hof van Beroep te Luik te denken dat haar verweten wordt tijdens 
haar beraadslaging of op enig ander ogenblik tijdens de rechtspleging de betrokken casset-
tes niet te hebben bekeken.

Dit is niet de draagwijdte van het middel. Het beperkt zich alleen ertoe vast te stellen 
dat uit geen enkel gegeven van het strafdossier kan worden afgeleid dat de raadkamer en 
de kamer van inbeschuldigingstelling dezelfde maatregel hebben genoten als de verdach-
ten en hun advocaten, d.w.z. dat zij de vertoning van de voormelde cassettes hebben kun-
nen bijwonen.

Bij gebrek aan die verduidelijking, kan op grond van de processtukken niet worden na-
gegaan of aan het appèlgerecht een volledig dossier ter beschikking is gesteld.

Dat verzuim leidt tot de onregelmatigheid van de rechtspleging.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat, in tegenstelling tot wat het middel veronderstelt, geen enke-
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le wettelijke bepaling voorschrijft dat de overtuigingsstukken, zoals de audiovi-
suele cassettes, deel moeten uitmaken van de stukken die, in geval van hoger be-
roep, door de procureur des Konings worden bezorgd aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep;

Dat het middel faalt naar recht;
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 eiser in de kosten.

8 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 391

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2003

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE 
VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - RECHTSPLEGING - OPROEPING VAN DE 
VEROORDEELDE - ONMOGELIJKHEID OM TE VERSCHIJNEN - VERZOEK OM VERDAGING - VERWERPING 
VAN HET VERZOEK - REDENGEVING.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - OPROEPING VAN DE VEROORDEELDE - ONMOGELIJKHEID OM 
TE VERSCHIJNEN - VERZOEK OM VERDAGING - VERWERPING VAN HET VERZOEK - REDENGEVING.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - OPROEPING VAN DE VEROORDEELDE - ONMOGELIJKHEID OM 
TE VERSCHIJNEN - VERZOEK OM VERDAGING - VERWERPING VAN HET VERZOEK - REDENGEVING.

1º, 2° en 3° Uit art. 10 Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroor-
deelde regelt, blijkt enerzijds dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en an-
derzijds dat de commissie het debat naar een latere datum kan verdagen als de veroor-
deelde, om redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld wordt, niet  
aanwezig kan zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, 
en dat de commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslis-
sing met redenen moet omkleden. 

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0853.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 6 juni  2003 gewezen 
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik.

II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 10, §4, twee-

de lid van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheid-
stelling:

Overwegende dat artikel 10, eerste paragraaf van de wet van 5 maart 1998 be-
paalt dat de commissie, indien ze van oordeel is dat zij een beslissing moet ne-
men inzake de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, de veroor-
deelde ten minste tien dagen voor de datum van behandeling van het dossier op-
roept per aangetekende brief; dat de derde paragraaf van dat artikel bepaalt dat 
de commissie, alvorens een beslissing te nemen, het openbaar ministerie en, voor 
zover deze aanwezig is, de veroordeelde hoort, die zich kan laten bijstaan door 
zijn raadsman;

Dat, krachtens de vierde paragraaf, eerste lid van dat artikel, de commissie bin-
nen vijftien dagen na het debat beraadslaagt over de herroeping; dat de vierde pa-
ragraaf, tweede lid, bepaalt dat de beslissing gemotiveerd wordt;

Overwegende dat uit die bepalingen, die het recht van verdediging van de ver-
oordeelde regelen, enerzijds volgt dat deze moet worden gehoord als hij aanwe-
zig is, en anderzijds dat de commissie het debat naar een latere datum kan verda-
gen als de veroordeelde, om redenen waarvan de pertinentie door de commissie 
beoordeeld wordt, niet aanwezig kan zijn om gehoord te worden op de in de op-
roepingsbrief bepaalde datum, en dat de commissie, in geval van verwerping van 
het verzoek om verdaging, die beslissing met redenen moet omkleden;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser is opgeroepen om op 5 
juni 2003 om 15.30 uur voor de commissie te verschijnen, en dat zijn raadsman, 
bij een op 4 juni 2003 om 15.17 uur gefaxte brief, de secretaris van de commissie 
heeft laten weten dat eiser, die zich in voorlopige hechtenis bevond, op 5 juni 
2003 om 8.30 uur diende te verschijnen voor de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Charleroi, en heeft verzocht om het debat een of twee we-
ken te verdagen, voor het geval dat het gevangenisbestuur eisers overbrenging 
niet tijdig kon regelen;

Overwegende dat de bestreden beslissing alleen vaststelt dat eiser niet is ver-
schenen op de terechtzitting, hoewel hij naar behoren is opgeroepen;

Overwegende dat het Hof, ten gevolge van de bestreden beslissing, waarin de 
redenen niet worden vermeld waarom de commissie voor voorwaardelijke invrij-
heidstelling geweigerd heeft het debat naar een latere datum te verdagen, terwijl 
eiser, gedetineerd en afhankelijk van het gevangenisbestuur, zijn wil te kennen 
had gegeven om te verschijnen en omstandig had verzocht om verdaging van het 
debat, voor het geval dat hij niet kon verschijnen, in de onmogelijkheid verkeert 
na te gaan of eisers recht van verdediging is nageleefd; dat de bestreden beslis-
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sing niet regelmatig met redenen is omkleed;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de be-

streden beslissing;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 

te Luik, anders samengesteld.

22 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 392

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
— STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - 
MINDERJARIGE VERDACHTE - ARREST WAARBIJ DE JEUGDKAMER VAN HET HOF VAN BEROEP BESLIST 
DE ZAAK UIT HANDEN TE GEVEN - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door een minderjarige vóór de eindbeslissing inge-
steld tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitstaans  
te hebben met één der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvor-
dering, oordeelt dat een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding niet geschikt  
is voor de minderjarige en beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar  
ministerie te verwijzen met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, als daartoe  
grond bestaat1. (Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermingswet)

(E.)

ARREST

(A.R. P.03.0842.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 8 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie een middel aan.

1 Cass., 12 sept. 1984, A.R. 3803, A.C. 1984-85, nr. 36; Cass., 22 juli 1988, A.R. 6869, A.C. 1987-
88, nr. 681.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest het vonnis van de jeugdrechtbank bevestigt, dat de 

zaak ten laste van eiser uit handen geeft en naar het openbaar ministerie verwijst 
met het oog op vervolging voor de bevoegde rechtsmacht als daartoe grond be-
staat;

Overwegende dat het arrest geen eindbeslissing inhoudt en geen uitstaans heeft 
met één der gevallen bepaald in artikel 416, 2e lid Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep, geen antwoord behoeft;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

22 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. P. De Loof, Antwerpen.

Nr. 393

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - RECHTSBIJSTAND - PERSONEN 
BEVOEGD OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.

2º RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - PERSOON BEVOEGD OM CASSATIEBEROEP 
IN TE STELLEN.

1º en 2° Alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep is bevoegd om, in de bij de 
wet bepaalde gevallen, cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen over een ver-
zoek om rechtsbijstand1. (Artt. 688 en 690 Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0921.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 25 juni 2003 gewezen 

door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel.
1 Cass., 18 dec. 1985, A.R. 4715, nr. 270; 20 jan. 1990, A.R. 7927, nr. 289; 13 okt. 1992, A.R. 7065, 
nr. 664.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beschikking de door eiser ingestelde vordering tot rechts-

bijstand verwerpt;
Overwegende dat uit de artikelen 688 en 690 van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen de beslissin-
gen inzake rechtsbijstand, blijkt dat alleen de procureur-generaal bij het hof van 
beroep een desbetreffend cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend binnen 
de bij wet bepaalde gevallen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

22 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 394

VAKANTIEKAMER - 22 juli 2003

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE AANLEG 
— STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPROEPING VAN EEN BEËDIGD VERTALER - 
GEVOLGEN.

De oproeping van een beëdigd vertaler door de raadkamer en door de kamer van inbe-
schuldigingstelling impliceert niet dat het verhoor dat door de onderzoeksrechter zonder 
bijstand van een dergelijke vertaler is afgenomen, nietig is1.

(N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1019.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juli 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

1 Vgl. Cass., 3 dec. 1985, A.R. 9053, nr. 225; 29 sept. 1998, A.R. P.98.1133.F, nr. 420. 
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III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat hij de taal van de rechtspleging niet be-

heerst en dat het aanhoudingsbevel nietig is omdat het is uitgevaardigd na een 
verhoor dat zonder de medewerking van een tolk is afgenomen;

Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat eiser verzocht heeft om 
bijstand van een beëdigd vertaler tijdens zijn verhoor door de politie en voor de 
onderzoeksrechter;

Overwegende dat, integendeel, het arrest vermeldt "dat uit het verhoor van [ei-
ser] door de onderzoeksrechter blijkt dat [eiser] alle vragen van de onderzoeks-
rechter in het Frans heeft kunnen beantwoorden; dat [eiser] tijdens zijn ondervra-
ging daarenboven aan de politie heeft verklaard dat hij zich in het Frans wenste 
uit te drukken en voor de rechtspleging die taal wenste te kiezen";

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op die feitelijke 
beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling, die in werkelijkheid be-
slist dat eiser de taal van de rechtspleging voldoende beheerste om zijn recht van 
verdediging uit te oefenen, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, de appèlrechters de ondervraging van ei-
ser door de onderzoeksrechter, tijdens welke eiser verklaard had het Frans als 
taal te kiezen en zich in die taal had uitgedrukt, niet nietig hoefden te verklaren, 
aangezien ze, door de voormelde redenen, hebben geoordeeld dat hij die taal vol-
doende beheerste;

Dat de oproeping van een beëdigd vertaler door de raadkamer en door de ka-
mer van inbeschuldigingstelling niet impliceert dat het verhoor dat door de on-
derzoeksrechter zonder bijstand van een dergelijke vertaler is afgenomen, nietig 
is;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

22 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. V. Moubax, Brussel.

Nr. 395



Nr. 395 - 29.7.03 HOF VAN CASSATIE 1555 

VAKANTIEKAMER - 29 juli 2003

MISDRIJF — POGING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - DUBBELZINNIGE 
REDENGEVING - GEVOLGEN.

Het arrest is dubbelzinnig wanneer het de dader van een poging tot doodslag veroordeelt,  
zonder te verduidelijken of het beslist dat deze al het mogelijke heeft gedaan om het  
kwaad dat hij wilde toebrengen te verwezenlijken, dan wel of hij vrijwillig ertoe bijgedra-
gen heeft de voltrekking van de doodslag te verhinderen. (Art. 51 Sw.)

(K. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0863.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. 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 artikel 149 van de 

Grondwet:
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt wegens poging tot doodslag, na 

te hebben vermeld dat deze "opzettelijk een brandbaar product over het lichaam 
van [verweerster] heeft gegoten alvorens haar opzettelijk in brand te steken; dat 
uit de hoge hoeveelheid gebruikte brandstof,  de voormelde lokalisatie  van de 
brandwonden van de getroffene (met name gelaat, hals, nek, borstkas, rug), de 
hoge graad en grote omvang van die brandwonden, blijkt dat [eiser] aldus het op-
zet had te doden";

Overwegende evenwel dat het arrest eveneens vermeldt dat "eiser na zijn daad 
bewust is geworden van de uiterste zwaarwichtigheid van zijn gedrag en de hulp-
diensten heeft gebeld";

Overwegende dat het arrest aldus niet verduidelijkt of het beslist dat eiser al 
het mogelijke heeft gedaan om het kwaad dat hij wilde toebrengen te verwezen-
lijken ofwel of hij vrijwillig ertoe bijgedragen heeft de voltrekking van de moord 
te verijdelen;

Dat het arrest, in de eerste interpretatie, wettig is; dat het, in de tweede inter-
pretatie, artikel 51 van het Strafwetboek schendt, aangezien de vrijwillige stop-
zetting van een onvoltooide poging de dader kwijtscheldt van schuld aan de mis-
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daad die hij op het oog had en waarvan hij heeft afgezien;
Dat die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hof onmogelijk maakt en een 

schending van artikel 149 van de Grondwet vormt;
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
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 Bergen.

29 juli 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Parmentier – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 396

VAKANTIEKAMER - 5 augustus 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - LID VAN HET RECHTSCOLLEGE - BENADEELDE - 
BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLGEN.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - LID VAN HET RECHTSCOLLEGE - BENADEELDE - 
BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN LID MEER VAN HET RECHTSCOLLEGE - GEVOLGEN.

1º De betrekkingen die bestaan tussen de magistraten van éénzelfde rechtscollege zijn van 
die aard dat zij gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien van het gerecht  
waarbij de zaak aanhangig is, wanneer één van de betrokkenen, eventueel benadeelde  
en dus mogelijk toekomstig burgerlijke partij, lid is van dit rechtscollege zodat de zaak  
mogelijk niet met de vereiste sereniteit zou kunnen worden berecht.  (Artt. 542, 544 en 
545 Sv.)

2º De grond tot verwijzing van een rechtbank naar een andere die zou kunnen ontstaan ten  
aanzien van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, wanneer één van de betrokkenen, 
eventueel benadeelde en dus mogelijk toekomstige burgerlijke partij, lid is van dit rechts-
college zodat de zaak mogelijk niet met de vereiste sereniteit zou kunnen behandeld wor-
den, blijft bestaan wanneer de omstandigheden, aangevoerd in de vordering tot verwij-
zing, ook nadat de betrokken magistraat geen deel meer uitmaakt van dat rechtscollege,  
van die aard zijn dat het geadiëerde rechtscollege onmogelijk uitspraak kan doen zonder  
bij partijen of derden gewettigde verdenking te wekken aangaande zijn strikte onpartijdig-
heid. (Artt. 542, 544 en 545 Sv.)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen inzake V. e.a. T. V. e.a.)
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ARREST

(A.R. P.03.0841.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(...)
II. Beslissing van het Hof
(...)
7. de betrekkingen die bestaan tussen de magistraten van éénzelfde rechtscolle-

ge van die aard zijn dat zij de gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten 
aanzien van het gerecht waarbij de zaak thans aanhangig is, aangezien één van 
de betrokkenen, eventueel benadeelde en dus mogelijk toekomstige burgerlijke 
partij, lid is van het hof van beroep en dat de zaak mogelijk niet met de vereiste 
sereniteit en objectiviteit zou kunnen worden berecht;

Overwegende dat die omstandigheden die worden aangevoerd in de vordering 
tot verwijzing van de zaak op grond van gewettigde verdenking, het ook na 31 
augustus 2003 voor alle magistraten van het Hof van Beroep te Antwerpen on-
mogelijk maken in de zaak uitspraak te doen zonder bij derden of bij de partijen 
gewettigde verdenking te wekken aangaande hun strikte onpartijdigheid;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Onttrekt de zaak, wat de thans aanhangig zijnde rechtspleging betreft, aan het 

Hof van Beroep te Antwerpen en verwijst ze naar het Hof van Beroep te Gent.

5 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waar-
nemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Ravhekar, Mechelen en M. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 397

VAKANTIEKAMER - 5 augustus 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE - RECHT VAN VERDEDIGING - 
TAALGEBRUIK.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - ONMOGELIJKHEID BEWERKSTELLIGD DOOR DE VERDACHTE - 
GEVOLGEN.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - BEVEL TOT AANHOUDING - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING - ONMOGELIJKHEID BEWERKSTELLIGD DOOR DE VERDACHTE - 
VASTSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLGEN.
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1º Het verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaandelijk aan het ver-
lenen van een bevel tot aanhouding, is een substantiële vormvereiste die verband houdt  
met het recht van verdediging zodat dit in de regel dient te geschieden in een taal die de  
verdachte begrijpt1. (Art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º De onderzoeksrechter kan regelmatig een aanhoudingsbevel afleveren wanneer de ver-
dachte het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem, binnen de wet-
telijk voorgeschreven termijn om een aanhoudingsbevel af te leveren, voorafgaandelijk te  
verhoren2 3 4. (Art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º Wanneer een verdachte het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om 
hem binnen de wettelijk voorgeschreven termijn om een aanhoudingsbevel af te leveren 
voorafgaandelijk te verhoren, dient de door de onderzoeksrechter vastgestelde houding  
van de verdachte gelijk gesteld te worden met een weigering om verhoord te worden zo-
dat het daaropvolgende en binnen de wettelijke termijn afgeleverde aanhoudingsbevel  
regelmatig is5. (Art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(R.)

ARREST

(A.R. P.03.1086.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juli 2003, gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de onderzoeksrechter, krachtens artikel 16, §2 van de wet 

van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de verdachte moet onder-
vragen over de hem ten laste gelegde feiten en zijn opmerkingen horen alvorens 
een bevel tot aanhouding te verlenen, tenzij de verdachte voortvluchtig is of zich 
verbergt;

Dat het voorafgaandelijk verhoor van de verdachte een substantiële vormver-
eiste is die verband houdt met het recht van verdediging;

Dat in de regel dit voorafgaande verhoor moet geschieden in een taal die de 
verdachte begrijpt;

Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat: 

1 T. DESCHEPPER, "Het aanhoudingsbevel" in B. DEJEMEPPE en D. MERCKX (ed.), De Voorlopige Hechte-
nis, Diegem, Kluwer, 2000, p. 238, nr. 217.
2 A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, "Het bevel tot aanhouding" in R. DECLERCQ en R. VERSTRAETEN 
(ed.), Voorlopige Hechtenis, Leuven, Acco, 1991, p. 111.
3 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Ed. Collection Sci-
entifique de la faculté de Droit de Liège en Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 421.
4 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
2003, p. 388, nr. 819.
5 Zie voetnoten 2, 3 en 4.
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1. eiser op 24 juni 2003 om 6.16 uur door de politiediensten verhoord werd 
met behulp van een Russisch sprekende tolk en dat hij de hulp van die tolk niet 
heeft betwist;

2. dat hij echter voor de onderzoeksrechter om 17 uur verklaard heeft de Rus-
sische taal niet te spreken en te begrijpen en geëist heeft ondervraagd te worden 
in het Litouws;

Overwegende dat de onderzoeksrechter, na te hebben vastgesteld dat er onmo-
gelijk een Litouws sprekende tolk kon voorhanden zijn binnen de wettelijk voor-
geschreven termijn om een bevel tot aanhouding af te leveren, dit bevel heeft af-
geleverd zonder eiser voorafgaandelijk te verhoren overeenkomstig het voormel-
de artikel 16, §2, en de volgende dag tot dit verhoor is overgegaan;

Overwegende dat eiser die de Russische taal kon verstaan bij zijn eerste onder-
vraging, door zelf laattijdig te eisen dat hij in het Litouws zou worden verhoord, 
het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem vooraf te ver-
horen;

Dat die door de onderzoeksrechter vastgestelde houding van eiser gelijkstaat 
met een weigering om verhoord te worden;

Dat de appèlrechters aldus naar recht hebben beslist dat het bevel tot aanhou-
ding regelmatig werd afgeleverd;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomst de wet is ge-
wezen;

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

5 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waar-
nemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Neuts, Antwerpen.

Nr. 398

VAKANTIEKAMER - 5 augustus 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - DOSSIER 
VAN DE RECHTSPLEGING - INHOUD.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - 
DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - INHOUD.

1º en 2° De regel volgens welke het onderzoeksgerecht dat moet beslissen over de hand-
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having van de voorlopige hechtenis, in beginsel uitspraak moet doen op grond van een  
volledig dossier, impliceert niet dat van alle stukken een origineel moet worden neerge-
legd1. (Art. 30, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1101.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juli 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het middel aanvoert dat het origineel van het proces-verbaal 

IL 1 L5.108058/2003 van het verhoor van de getuige Z.B. van 28 juni 2003, ont-
brak op het ogenblik dat het hof van beroep uitspraak heeft gedaan, wat leidt tot 
de onregelmatigheid van de rechtspleging;

Overwegende dat het onderzoeksgerecht, dat moet beslissen of er grond be-
staat  tot  handhaving van de voorlopige hechtenis,  in de regel  uitspraak moet 
doen op grond van een volledig dossier; 

Overwegende dat het arrest vaststelt "dat een fax van het proces-verbaal van 
verhoor IL 1 L5.108058/2003 is neergelegd door [eisers] raadsman";

Dat die vaststelling impliceert dat eiser kennis had van dat stuk, waarvan de 
gelijkvormigheid met het origineel niet betwist werd;

Dat de appèlrechters, bijgevolg, om de hierboven weergegeven reden, hun be-
slissing naar recht verantwoorden;

Dat het middel 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 eiser in de kosten.

1 Zie Cass., 30 april 2003, A.R. P.03.0590.F, nr. 273; 19 sept. 2001, A.R. P.01.1274.F, nr. 476. 
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5 augustus 2003 – Vakantiekamer –  Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 399

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERWANTSCHAP TUSSEN EEN PARTIJ EN 
EEN LID VAN DE RECHTBANK - GEVOLGEN.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERKLARING VAN DE LEDEN VAN DE 
RECHTBANK - INHOUD - DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN.

1º Verwantschap tussen een partij en een lid van een rechtbank heeft niet noodzakelijk tot  
gevolg dat de zaak moet onttrokken worden aan het gerecht dat volgens de wet wordt  
bepaald. (Artt. 138, tweede lid en 648, 2° Ger.W.)

2º Het louter verlangen van de leden van een rechtbank om geen zitting te hebben in een  
zaak ontslaat deze magistraten niet van hun verplichting deze zaak te behandelen, tenzij  
zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen kennis te nemen van de zaak.  
(Art. 656 Ger.W.)

(Procureur des Konings te Turnhout in de zaak N. T. L.)

ARREST

(A.R. C.03.0269.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft op 20 juni 2003 beslist dat het verzoek niet kennelijk onontvan-

kelijk is.
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te X. heeft de verklaring 

bedoeld bij artikel 656, vierde lid, 1°, b Gerechtelijk Wetboek gedaan, na overleg 
met de leden van het gerecht.

I. N. heeft geconcludeerd.
L. L. heeft geconcludeerd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoekschrift gegrond is op de omstandigheid dat een 

zaak aanhangig is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te X. tussen L. L. en I. 
N., deze laatste moeder van P. E., ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te X.;

Overwegende dat verwantschap tussen een partij en een lid van een rechtbank 
nog niet tot noodzakelijk gevolg heeft dat de zaak moet onttrokken worden aan 
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het gerecht dat volgens de wet wordt bepaald;
Dat het louter verlangen van leden van de rechtbank geen zitting te hebben in 

de zaak niet van aard is deze magistraten te ontslaan van hun verplichting de 
zaak te behandelen, tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen zouden 
verhinderen van de zaak kennis te nemen; dat dergelijke omstandigheden niet 
worden vermeld noch in het verzoekschrift noch in de verklaring afgelegd door 
de leden van de rechtbank;

Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt de Staat in de kosten. 

12 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. J. Peeters, Turnhout en F. Van Der Schueren, Brussel.

Nr. 400

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VORDERING TOT ONTTREKKING - 
GRONDSLAG.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VORDERING TOT ONTTREKKING - 
REDENEN - ADVOCAAT - COLLUSIE TUSSEN PARTIJEN - HOEDANIGHEID VAN EEN PARTIJ.

1º Een vordering tot onttrekking wegens wettige verdenking moet berusten op redenen die 
eigen zijn aan het rechtscollege waaraan de verzoeker de zaak wil onttrekken. (Art. 648, 
2° Ger.W.)

2º Noch de enkele omstandigheid dat een vordering voor een rechter wordt gebracht tegen 
een advocaat die nog voor die rechter vaak zal verschijnen als advocaat, noch een zoge-
naamde collusie tussen partijen, noch de wijze waarop een partij zich gedraagt, noch het  
gegeven dat een partij die zelf vrederechter is als partij verschijnt voor een andere vrede-
rechter van een nabij  gelegen kanton, zijn  redenen om iemand te onttrekken aan de 
rechter die de wet hem toekent. (Artt. 13 en 648, 2° Ger.W.)

(D. in de zaak D. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0277.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft op 27 juni 2003 geoordeeld dat het verzoek niet kennelijk onont-

vankelijk is.
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De Vrederechter van het achtste kanton te X. heeft de verklaring bedoeld bij 
artikel 656, vierde lid, 1°, b Gerechtelijk Wetboek gedaan.

F. D., J. D. en A. D. (soms vermeld als A. D.) hebben geconcludeerd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op een conclusie die door de verzoe-

ker in onttrekking is neergelegd en die de wet niet toelaat;
Overwegende dat niemand kan onttrokken worden aan de rechter die de wet 

hem toekent;
Overwegende dat  een vordering tot  onttrekking wegens wettige verdenking 

moet berusten op redenen die eigen zijn aan het rechtscollege waaraan verzoeker 
de zaak wil onttrekken;

Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een vordering voor een rechter 
wordt gebracht tegen een advocaat die nog voor die rechter vaak zal verschijnen 
als advocaat, geen reden is om de zaak te onttrekken;

Dat een zogenaamde collusie tussen twee partijen evenmin als de omstandig-
heid dat een ere-procureur des Konings in het geding zou tussenkomen, enige re-
levantie hebben;

Dat de wijze waarop een partij zich gedraagt -te dezen vrederechter A. D.- 
evenmin relevant is; 

Dat ook geen vermoeden van welwillendheid kan ontstaan doordat een partij 
die zelf vrederechter is, als partij verschijnt voor een andere vrederechter van een 
nabij gelegen kanton;

Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. J. Lenaerts, Antwerpen, C. Peeters, Antwerpen en J. Van Goethem, Antwerpen.

Nr. 401

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2003

1º VREEMDELINGEN - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - 
WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - E.V.R.M. - 
DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEOORDELING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 13 - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEOORDELING.

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - 
WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - E.V.R.M. - 
DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - OPSCHORTENDE WERKING.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - OPSCHORTENDE WERKING.

5º VREEMDELINGEN - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - 
WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - RECHTSMIDDEL – 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - WEERSLAG.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VREEMDELING, KANDIDAAT-VLUCHTELING - WEIGERING VAN VERBLIJF - BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - RECHTSMIDDEL - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - 
WEERSLAG.

7º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - E.V.R.M.

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT.

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT - VREEMDELINGEN - 
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - E.V.R.M.

10º VREEMDELINGEN - DIENST VREEMDELINGENZAKEN - VREEMDELING, 
KANDIDAAT-VLUCHTELING - OPROEPING - REDEN.

1º  en  2°  De  vraag  of  een  vreemdeling,  kandidaat-vluchteling,  over  een  daadwerkelijk  
rechtsmiddel beschikt, in de zin van art. 13 E.V.R.M., tegen de beslissing tot weigering 
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden beoordeeld in het  
licht van de volledige rechtspleging1 2. (Art. 13 E.V.R.M.; artt. 52, 71, 72 en 74/6 Vreem-
delingenwet)

3º en 4° Het daadwerkelijk karakter van een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling,  
ingesteld beroep tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondge-
bied te verlaten, hangt niet noodzakelijkerwijs af van de voorwaarde dat dit beroep op-
schortend moet zijn. (Art. 13 E.V.R.M.; artt. 52, 71, 72 en 74/6 Vreemdelingenwet)

5º en 6° De vrijheidsberoving van een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, doet niets af aan  
het daadwerkelijk karakter van het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld tegen 
de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aange-
zien dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om het bevel om het 
grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats  
is gegrond, op te schorten of te vernietigen.  (Art. 13 E.V.R.M.; artt. 52, 71, 72 en 74/6 
Vreemdelingenwet)

7º, 8°, en 9° T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitslui-
tend erin na te gaan of de maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het  

1 Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. 133.
2 Zie Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, nr. 487.
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grondgebied in overeenstemming zijn  met  de wet en met art.  5.1 E.V.R.M.3 (Art.  5.1 
E.V.R.M.; artt. 52, 71, 72 en 74/6 Vreemdelingenwet)

10º Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de Dienst Vreemdelingenzaken de reden van  
zijn oproepingen te verduidelijken. (Art. 51, 52 en 74/6 Vreemdelingenwet)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1003.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juli 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan, waarvan een eensluidend verklaard afschrift 

aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel
(...)
Overwegende dat, voor het overige, het middel de wettigheid van het arrest be-

twist, op grond dat het eisers vrijheidsberoving handhaaft door hem het recht te 
ontzeggen op een daadwerkelijk rechtsmiddel,n dat hem gewaarborgd wordt bij 
artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden, tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 
het grondgebied te verlaten, aangezien de appèlrechters geen rekening hebben 
gehouden met de door eiser ingestelde beroepen die bij de Raad van State nog 
aanhangig waren, door ze geen opschortende werking toe te kennen;

Overwegende dat, enerzijds, de vraag of een vreemdeling, kandidaat-vluchte-
ling, over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van het voormelde 
artikel 13, moet worden beoordeeld in het licht van de volledige rechtspleging;

Dat, anderzijds, het daadwerkelijk karakter van een rechtsmiddel niet noodza-
kelijkerwijs afhangt van de voorwaarde dat dit opschortend moet zijn;

Overwegende dat, aldus, eisers vrijheidsberoving niets afdoet aan het daadwer-
kelijk karakter van de beroepen die hij voor de Raad van State heeft ingesteld, 
aangezien dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om het 
bevel om het grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in 
een welbepaalde plaats is gegrond, op te schorten of te vernietigen;

Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:

3 Zie Cass., 30 maart 1999, A.R. P.99.0288.N, nr. 192.



1566 HOF VAN CASSATIE 12.8.03 - Nr. 401 

(...);
Overwegende dat, voor het overige, de opdracht van de onderzoeksgerechten 

uitsluitend erin bestaat na te gaan of de maatregelen tot vrijheidsberoving en tot 
verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet en, inzon-
derheid, met de voormelde verdragsbepaling; dat, hoewel het met laatstgenoem-
de bepaling onverenigbaar is om personen, zelfs illegalen, te misleiden over het 
doel van een oproeping teneinde ze makkelijker van hun vrijheid te beroven, 
geen enkele wettelijke bepaling de Vreemdelingendienst verplicht de reden van 
zijn oproepingen te verduidelijken;

(...)
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 eiser in de kosten.

12 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close– Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. D. Gustin en G. Ervyn, Brussel.

Nr. 402

VAKANTIEKAMER - 12 augustus 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
INVERDENKINGGESTELDE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN WEGENS IN TITEL VII, 
BOEK II SW. BEDOELDE MISDRIJVEN - VORDERING TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VONNISGERECHTEN - SAMENSTELLING.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VORDERING TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - BODEMGERECHT - RECHTEN VAN DE MENS - 
E.V.R.M. - ART. 6 - ART. 6.1 - TOEPASSING.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - VORDERING TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHEIDSTELLING - VONNISGERECHTEN - TOEPASSING.

1º Ook al bepaalt art. 92, §1, 4° Ger. W. dat de strafzaken betreffende misdrijven die m.n.  
bedoeld worden in titel VII van boek II, Sw., toegewezen moeten worden aan een kamer  
van de rechtbank van eerste aanleg met drie rechters, schrijft geen enkele strafbepaling 
voor dat de kamer die uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling, dat aan de 
rechtbank wordt gericht met toepassing van art. 27, §1, 1° Wet Voorlopige Hechtenis,  
ook uit drie rechters moet bestaan, wanneer de hechtenis verantwoordt wordt door vol-
doende bezwaren betreffende een van de voormelde misdrijven.  (Art.  27,  §1, 1° Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990; art. 92, §1, 4 Ger.W.)
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2º en 3° Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen 
over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.  (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 27, §1, 1° Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1180.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend af-

schrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat, luidens artikel 27, §1, 1° van de wet van 20 juli 1990 betref-

fende de voorlopige hechtenis, wanneer geen einde werd gemaakt aan de voorlo-
pige hechtenis en het onderzoek afgesloten is, de voorlopige invrijheidstelling 
kan worden verleend ingevolge een verzoekschrift, dat is ingediend bij de cor-
rectionele rechtbank waar de zaak aanhangig is, vanaf de verwijzende beschik-
king tot het vonnis;

Dat, hoewel artikel 92, §1, 4° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
strafzaken betreffende misdrijven die onder meer bedoeld worden in titel VII van 
boek II van het Strafwetboek, toegewezen moeten worden aan een kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg met drie rechters, geen enkele wetsbepaling voor-
schrijft dat de kamer die uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling, 
dat aan de rechtbank wordt gericht met toepassing van het voormelde artikel 27, 
§1, 1°, ook uit drie rechters moet worden samengesteld, wanneer de hechtenis 
verantwoord wordt door voldoende bezwaren betreffende een van de voormelde 
misdrijven;

Dat het middel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht;
Over het derde middel:
Overwegende dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden niet kan worden toegepast op de von-
nisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstel-
ling;

Dat het middel, in zoverre het de schending van die verdragsbepaling aanvoert, 
faalt naar recht;
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(...);
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 eiser in de kosten.

12 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 403

VAKANTIEKAMER - 19 augustus 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN AL DAN NIET 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet ont-
vankelijk verklaart dat de inverdenkinggestelde laattijdig had ingesteld tegen de verwij-
zingsbeschikking, is geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv.; de inverdenkingge-
stelde kan tegen dat arrest evenwel onmiddellijk cassatieberoep instellen wanneer hij, na  
voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsprocedure te hebben betwist op  
grond van art. 127 van datzelfde wetboek, betoogt dat uit die omstandigheid volgt dat hij  
destijds niet heeft kunnen kennisnemen van die beschikking; dat een dergelijke beslis-
sing m.n. is gewezen met toepassing van art. 135, §2 Sv.1 (Artt. 135, §2 en 416 Sv.)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0913.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.93.0905.N, nr. 20; 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr. 621; 12 
sept. 2001, A.R. P.01.1013.F, nr. 460; 12 feb. 2002, A.R. P.01.1448.N, nr. 98; 26 juni 2002, A.R. 
P.02.0866.F, nr. 383.
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Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven aan in een verzoekschrift, memorie genoemd, 

waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het 

hoger beroep niet-ontvankelijk verklaart  dat de inverdenkinggestelde laattijdig 
heeft ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking, geen eindbeschikking is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering; dat de inverdenkingge-
stelde evenwel onmiddellijk cassatieberoep tegen dit arrest kan instellen wanneer 
hij,  na voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsprocedure te 
hebben betwist door een schending van artikel 127 van datzelfde wetboek aan te 
voeren, betoogt dat uit die omstandigheid volgt dat hij niet tijdig heeft kunnen 
kennisnemen van die beschikking;  dat,  immers,  een dergelijke beslissing met 
name is gewezen met toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Straf-
vordering;

Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling concludeer-
de dat hij "het bericht van bepaling van de rechtsdag voor de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik" niet had ontvangen en dat hij pas van het 
strafdossier kennis had genomen toen hij de dagvaarding om voor de correctio-
nele rechtbank te verschijnen ontving;

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat niet is aangetoond dat de inverden-
kinggestelde niet geldig is opgeroepen voor de terechtzitting van de raadkamer; 
dat [eiser] geen enkel stuk overlegt tot staving van zijn bewering dat 'een admini-
stratieve disfunctie bij de O.C.M.W.-diensten' zou verklaren waarom hij het be-
richt van bepaling van de rechtsdag niet heeft gekregen; [...] dat [eiser], door van 
zijn verklaring van hoger beroep akte te laten nemen op 1 april 2003, terwijl de 
bestreden beschikking was uitgesproken op 30 september 2002, de termijn van 
artikel 135, §3, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, niet heeft nage-
leefd"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling, om die redenen, zijn beslissing 
naar recht verantwoordt dat het hoger beroep laattijdig was, zonder na te laten de 
grief betreffende de onregelmatigheid van de aangeklaagde rechtspleging te on-
derzoeken;

Overwegende dat er geen grond bestaat acht te slaan op de door eiser aange-
voerde grieven, die vreemd zijn aan de beslissing die zijn hoger beroep, wegens 
het laattijdig karakter ervan, niet-ontvankelijk verklaart;

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;
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Veroordeelt eiser in de kosten.

19 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 404

VAKANTIEKAMER - 19 augustus 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORAFGAAND 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORAFGAAND 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - PROCES-VERBAAL VAN HET VERHOOR - LEZING VAN 
HET PROCES-VERBAAL AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORAFGAAND 
VERHOOR - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE - OPMERKINGEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
AANHOUDINGSBEVEL - VOORAFGAAND VERHOOR - REGELMATIGHEID - VOORWAARDE - 
OPMERKINGEN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE.

1º De artt. 47bis en 70bis Sv. zijn niet van toepassing op het verhoor dat de onderzoeks-
rechter afneemt alvorens het aanhoudingsbevel uit te vaardigen, en dat geregeld is bij  
art. 16, §§2, 4 en 7 Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 16, §§2, 4 en 7 Wet Voorlopige Hech-
tenis 1990; artt. 47bis en 70bis Sv.)

2º Hoewel de inverdenkinggestelde een afschrift van het proces-verbaal van zijn verhoor 
door de onderzoeksrechter moet verkrijgen op het ogenblik dat het aanhoudingsbevel  
hem wordt betekend, bepaalt geen enkele wettelijke bepaling dat dit hem moet worden  
voorgelezen. (Artt. 16, §§2, 4 en 7 en 18, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º en 4° Het verhoor van de inverdenkinggestelde dat de onderzoeksrechter afneemt vóór  
de overhandiging van een aanhoudingsbevel, houdt verband met de uitoefening van het 
recht van verdediging; het is wat dat betreft voldoende dat de inverdenkinggestelde, voor  
de onderzoeksrechter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten m.b.t. de hem verweten fei-
ten en zijn persoonlijke situatie1. (Art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1184.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 augustus 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 18 dec. 1991, A.R. 9569, nr. 214.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven aan in een memorie, waarvan een eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, in de regel, niet van toepassing is op 
de rechtscolleges die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen;

Overwegende dat, in tegenstelling tot wat eiser betoogt, uit het proces-verbaal 
van verhoor niet volgt dat de ondervraging door de onderzoeksrechter is geëin-
digd na uitvaardiging van het aanhoudingsbevel; dat, integendeel, uit de bewoor-
dingen van het bevel zelf volgt dat het is uitgevaardigd door de onderzoeksrech-
ter, "gelet op [zijn] eerste ondervraging [van eiser]"; dat, bijgevolg, dit verhoor, 
dat op 16 juli 2003 om 10.25 uur was begonnen, het aanhoudingsbevel is vooraf-
gegaan, dat dezelfde dag is uitgevaardigd om 11.53 uur en betekend om 12.05 
uur;

Overwegende dat de artikelen 47bis en 70bis van het Wetboek van Strafvorde-
ring niet van toepassing zijn op het verhoor dat de onderzoeksrechter afneemt al-
vorens het aanhoudingsbevel uit te vaardigen, en dat geregeld is bij de artikelen 
16, §§2, 4 en 7 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis; dat uit artikel 18, 
§2 van die wet blijkt dat bij de betekening van het bevel tot aanhouding, aan de 
verdachte een afschrift van het proces-verbaal van zijn verhoor door de onder-
zoeksrechter wordt overhandigd, maar dat geen enkele wettelijke bepaling voor-
schrijft dat dit hem moet worden voorgelezen;

Overwegende dat het verhoor van de verdachte, vóór het verlenen van een aan-
houdingsbevel, verband houdt met de uitoefening van het recht van verdediging 
en dat het wat dat betreft voldoende is dat de verdachte, voor de onderzoeksrech-
ter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten met betrekking tot de hem verweten fei-
ten en zijn persoonlijke situatie;

Dat uit de vermeldingen van het proces-verbaal van verhoor en van het aan-
houdingsbevel  volgt dat de onderzoeksrechter eiser in zijn opmerkingen heeft 
gehoord, met betrekking tot de hem ten laste gelegde feiten, dat hij hem heeft in-
gelicht over de mogelijkheid dat er tegen hem een aanhoudingsbevel zou worden 
uitgevaardigd en dat hij hem wat dat betreft in zijn opmerkingen heeft gehoord; 
dat uit de ondervraging blijkt dat eiser, na gedeeltelijke lezing ervan te hebben 
ontvangen, heeft verklaard "op elk ogenblik de mogelijkheid te hebben gehad de 
tekst van [zijn] verhoor te kunnen verbeteren" en "niets anders toe te voegen" te 
hebben; dat eiser elke bladzijde van dat proces-verbaal geparafeerd heeft en aan 
het einde van dat proces-verbaal zijn handtekening heeft geplaatst, onder de ver-
melding "verklaart daarbij te volharden en ondertekent";

Dat het geheel van de grieven die de wettigheid van het aanhoudingsbevel be-
twisten, 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;



1572 HOF VAN CASSATIE 19.8.03 - Nr. 404 

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

19 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Pirard, Verviers.

Nr. 405

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2003

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
DADEN VAN ONDERZOEK - REGELMATIGHEID - TOEZICHT.

De kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak regelmatig aanhangig is gemaakt 
door het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking die hem naar de correctio-
nele rechtbank verwijst, is gehouden alle onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
als bedoeld in artikel 131, §1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die hij in-
roept, te onderzoeken1. (Artt. 135 en 235bis Sv.)

(N.)

ARREST

(A.R. P.03.1009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 1392, op 2 juni 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan.
De memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Ambtshalve middel
Schending van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak re-

gelmatig aanhangig is gemaakt door het hoger beroep van de verdachte tegen de 
beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, gehouden is alle 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, of 

1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628.
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met betrekking tot de verwijzingsbeschikking die hij inroept, te onderzoeken;
Overwegende dat het bestreden arrest de door eiser ter ondersteuning van zijn 

hoger  beroep  aangevoerde  onregelmatigheid,  hierin  bestaande  dat  de  onder-
zoeksrechter geen verslag had uitgebracht voor de raadkamer, niet onderzoekt;

Dat de bestreden beslissing aldus de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek 
van Strafvordering schendt en nietig is;

2. Middelen
Overwegende dat de middelen niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen lei-

den;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest nr. 1392;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest nr. 1392;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschul-

digingstelling, anders samengesteld.

26 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

Nr. 406

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2003

ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER – REGELING VAN DE PROCEDURE – 
TIJDSTIP VAN AANHANGIGHEID.

Een zaak wordt niet aanhangig gemaakt voor de raadkamer door het verslag van de onder-
zoeksrechter1. (Art. 127, §7 Sv.)

(A.)

ARREST

(A.R. P.03.1009.Nbis)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 1392, op 2 juni 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. 438, nr. 655, met concl. van J. DU JARDIN, advocaat-generaal, in Bull. 
en Pas. 1986; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, Story-Scientia, 1993, nr. 91 tot 96.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie één middel aan.
De memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat een zaak niet aanhangig wordt gemaakt voor de raadkamer 

door het verslag van de onderzoeksrechter; 
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige geen zelfstandige grief aanvoert 

en in zoverre niet ontvankelijk is;
2. 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 
gewezen; 

HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

Nr. 407

VAKANTIEKAMER - 26 augustus 2003

1º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - EINDE - AARD - ANDERE TITEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING.

2º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - EINDE - AARD - TITEL VAN HECHTENIS DIE IN DE 
PLAATS VAN EEN ANDERE WORDT GESTELD.

3º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - HECHTENIS – HOGER BEROEP - 
TITEL VAN HECHTENIS DIE IN DE PLAATS VAN EEN ANDERE WORDT GESTELD - WEERSLAG.

1º De maatregel van vrijheidsberoving die genomen wordt met toepassing van art. 27, der-
de lid Vreemdelingenwet,  is  een bijkomende veiligheidsmaatregel die een andere titel  
van vrijheidsberoving vormt dan die welke gegrond is op art. 74/6 van dezelfde wet. (Artt. 
27, derde lid, 52 en 74/6 Vreemdelingenwet)

2º De maatregel van vrijheidsberoving die genomen is met toepassing van art. 27, derde lid  
Vreemdelingenwet, is een bijkomende veiligheidsmaatregel die in de plaats wordt gesteld  
van die welke reeds was genomen op grond van art. 74/6 van dezelfde wet. (Artt. 27, der-
de lid, 52 en 74/6 Vreemdelingenwet)

3º Het cassatieberoep is zonder voorwerp, wanneer het gericht is tegen een arrest van het  
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat een beschikking bevestigt waarbij  
de raadkamer het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt dat de vreemdeling, die van zijn 
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vrijheid is beroofd, had neergelegd met toepassing van art. 74/6, §1 Vreemdelingenwet,  
wanneer inmiddels tegen de vreemdeling een bijkomende veiligheidsmaatregel is geno-
men met toepassing van art. 27, derde lid van dezelfde wet.  (Artt. 27, derde lid, 52 en 
74/6 Vreemdelingenwet)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1002.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven in een memorie aan.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit een brief van de Vreemdelingendienst blijkt dat de ge-

machtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken eiser heeft doen opsluiten op 
2 augustus 2003 ter beschikking van de Vreemdelingendienst, met het oog op 
zijn terugleiding naar de Togolese grens, aangezien hij geen gevolg heeft gege-
ven aan het hem voordien gegeven bevel om het grondgebied te verlaten;

Dat die maatregel, genomen met toepassing van artikel 27, derde lid van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, niet de verlenging is 
van de maatregel die voordien ten aanzien van eiser is genomen op grond van ar-
tikel 74/6 van dezelfde wet;

Dat ze die maatregel zonder voorwerp maakt; dat, immers, de bijkomende vei-
ligheidsmaatregel, die bestaat in de opsluiting voor de tijd die strikt noodzakelijk 
is voor de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 27 van de voormelde 
wet van 15 december 1980, in de plaats wordt gesteld van de beslissing om de 
vreemdeling in een welbepaalde plaats vast te houden, aangezien ze een andere 
titel van vrijheidsberoving vormt;

Dat het cassatieberoep zonder voorwerp is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op eisers memorie, 

die geen betrekking heeft  op de omstandigheid dat  het  cassatieberoep zonder 
voorwerp is geworden;

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

26 augustus 2003 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Y. Detilloux, Luik.
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