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Nr. 547

3° KAMER - 3 november 2003

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - NOMENCLATUUR VAN GENEESKUNDIGE 
VERSTREKKINGEN - ARTIKEL 8, §2, DERDE LID, D) K.B. 14 SEPT. 1984 - DRAAGWIJDTE - 
VERZORGING VERLEEND IN WOON- OF VERBLIJFPLAATS VOOR BEJAARDEN - GEVOLG.

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - TEGEMOETKOMING VOOR VERZORGING EN BIJSTAND IN 
HET DAGELIJKSE LEVEN - ARTIKEL 153DECIES, §§2 EN 3 K.B. 4 NOV. 1963 - DRAAGWIJDTE.

1º De bepaling van art.8, §2, derde lid, d) van de bijlage bij het K.B. van 14 sept. 1984 is  
algemeen en heeft betrekking op de aard van de woon- of verblijfplaats voor bejaarden  
waar de verstrekkingen worden verleend; zij verwijst niet naar instellingen bedoeld in art.  
23,  13°  wet  van  9  aug.  1963  die  aan  de  door  de  Koning  bepaalde  voorwaarden  
beantwoorden noch naar de bepalingen van het K.B. van 4 nov. 1963 tot uitvoering van 
voormelde wet. (Art. 8, §2, derde lid, d) van bijlage bij K.B. 14 sept. 1984 tot vaststelling 
van  de  nomenclatuur  van  de  geneeskundige  verstrekkingen  inzake  ziekte-  en 
invaliditeitsverzekering)

2º Uit artikel 153decies, §§2 en 3 K.B. van 4 nov. 1963 volgt dat de toekenning van de 
dagelijkse tegemoetkoming, die alle in §2 bedoelde verstrekkingen omvat, de toekenning 
van elke bijzondere tegemoetkoming verhindert zoals bepaald bij art. 25, §12, tweede lid  
Wet van 9 aug. 1963; uit deze bepalingen vloeit het omgekeerde niet voort namelijk dat  
wanneer  de  dagelijkse  tegemoetkoming  waarin  de  verzorging  verleend  door 
verpleegkundigen is begrepen, niet wordt toegekend, toch verzekeringstegemoetkoming 
voor  verzorging  door  een verpleegkundige  verschuldigd  is  in  een niet-geregistreerde 
tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden.  (Art. 
153decies, §§2 en 3 K.B. 4 nov. 1963; Art. 25, §12, tweede lid Z.I.V.-Wet)

(M. T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.03.0021.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2002 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-

zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de versie van toepassing vóór de 
wijziging van die bepaling door artikel 46 van de wet van 24 december 1999;

- de artikelen 2, 23, 24, 25 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 1°, b) en 13°, 24 en 25, §12, tweede lid van de wet van 9 augustus 

1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering, waarvan het opschrift door artikel 1 van de wet van 15 februari 1993 werd 
vervangen door wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de versie 
die laatst van toepassing was vóór de coördinatie van die wet met andere bepalingen, door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot vaststelling van de 
voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord 
te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitma-
ken als bedoeld bij artikel 23, 13° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi-
satie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de versie van 
toepassing vóór de vervanging van het opschrift van dat koninklijk besluit door artikel 19 
van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van de opschriften van een aantal 
koninklijk besluiten genomen in uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen;

- artikel 8, §2, derde lid, d) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de versies van toepassing onmiddellijk 
vóór en na de wijziging van artikel 8 bij koninklijke besluiten van 19 augustus 1992, 5 fe-
bruari 1993 en 12 augustus 1993 en onmiddellijk vóór de wijziging van artikel 8 bij ko-
ninklijk besluit van 30 december 1993;

- artikel 153decies van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit van 28 fe-
bruari 1993 werd vervangen door koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de versie na de vervanging bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 10 april 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 no-
vember 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;

- de artikelen 23 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vordering 

van verweerder, na de zaak overeenkomstig artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek tot 
zich te hebben getrokken, die vordering gegrond en veroordeelt het eiseres tot het betalen 
aan verweerder van 17.628,06 €, vermeerderd met de vergoedende interest sinds 1 april 
1993, op grond van de volgende motieven:

"4.3. (...)
Na  onderzoek,  uitgevoerd  door  de  Dienst  voor  geneeskundige  controle  van  het 

R.I.Z.I.V., werden er aan (eiseres) inbreuken op de wets- en verordeningsbepalingen inza-
ke de verplichte verzekering voor verzorging en uitkeringen ten laste gelegd, meer be-
paald inbreuken op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vast-
stelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziek-
te- en invaliditeitsverzekering (Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkin-gen). Er 
werd aan (eiseres) ten laste gelegd dat zij in de periode van 1 maart 1992 tot en met 30 
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oktober 1993 getuigschriften had opgesteld, ondertekend en uitgereikt, waarmee aan de 
verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  verstrekkingen  werden  aangerekend  die 
krachtens artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Ver-
strekkingen niet mochten aangerekend worden vermits deze bepaling voorziet dat geen 
honoraria verschuldigd zijn wanneer de verzorging wordt verleend in een tijdelijke of de-
finitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden.

(Eiseres) werd hiervoor verwezen naar de Beperkte Kamer, opgericht in de schoot van 
het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., die bij beslis-
sing van 3 september 1997 de ten laste gelegde feiten bewezen achtte en aan de verzeke-
ringsinstellingen een verbod oplegde om tegemoet te komen in de kosten van de genees-
kundige verstrekkingen die door (eiseres) zouden worden verleend over een periode van 
twee maanden. Het hoger beroep dat (eiseres) hiertegen heeft ingesteld werd bij beslissing 
van 24 maart 1998 van de Commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor genees-
kundige controle van het R.I.Z.I.V., slechts gedeeltelijk gegrond bevonden. De Commis-
sie van Beroep beaamde dat (eiseres) de haar ten laste gelegde inbreuken had gepleegd 
maar was van oordeel dat die inbreuken passend beteugeld worden door de verzekerings-
instelling te verbieden tegemoet te komen in de kosten voor geneeskundige verstrekkin-
gen die door (eiseres) zouden worden verleend over een periode van veertien dagen. (Ei-
seres) heeft tegen deze beslissing van de Commissie van Beroep geen administratief cas-
satieberoep ingesteld bij de Raad van State.

(...)
4.4.B. (Eiseres) kan de inbreuken die haar ten laste worden gelegd moeilijk betwisten.
De Commissie van Beroep ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige controle is im-

mers een administratief rechtscollege (J. GHYSELS en K. WAUTERS, “Administratieve com-
missies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgverstrek-
kers”, in R. JANVIER, A. VAN LOOVEREN, A. VAN REGELMORTEL en V. VERVLIET (eds.),  Actuele  
problemen van het socialezeker-heidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 360, nr. 93), terwijl 
aan een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege gezag van gewijsde 
toekomt  (zie  o.m.  Cass.,  12  maart  1942,  Arr.  Verbr. 1942,  23,  concl.  A.  HAYOIT DE 
TERMICOURT).

Een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege heeft ten aanzien van de 
civiele rechter gezag van gewijsde wat betreft de feiten waarvan het administratief rechts-
college, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, het bestaan zeker en noodzakelijk 
heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt. 
Het arbeidsgerecht dat kennis neemt van een terugvordering die gebaseerd is op vaststel-
lingen die de Commissie van Beroep ertoe hebben geleid een sanctie op te leggen is aldus 
gebonden door de feitelijke overwegingen die de noodzakelijke grondslag vormen van die 
beslissing.

Dit betekent dat in dezen niet meer kan worden betwist dat de inbreuken op artikel 8, 
§2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, die door de 
Commissie van Beroep bewezen werden geacht en tot het opleggen van een sanctie aan-
leiding hebben gegeven,  inderdaad hebben plaatsgevonden (zie ook Arbh. Antwerpen, 
afd. Hasselt, 25 september 1995,  J.T.T. 1996, 198; Arbh. Brussel, 17 september 1998, 
Soc. Kron. 1999, 327; Arbh. Gent, afd. Brugge, 5de kamer, 26 april 2002, onuitg., inzake 
M.H. t/ N.V.S.M. en de vzw D., A.R. nr. 99/471).

De stelling van (eiseres) dat het bepaalde in artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek 
wordt miskend, door op grond van het gezag van gewijsde van de beslissing van de Com-
missie van Beroep aan te nemen dat de inbreuken op artikel 8, §2, derde lid, d) van de No-
menclatuur van de Geneeskundige verstrekkingen inderdaad hebben plaatsgevonden, niet 
kan worden gevolgd. Artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek regelt noch het gezag van 
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het strafrechtelijk gewijsde, noch het gezag van gewijsde van de beslissingen van admini-
stratieve rechtscolleges, doch enkel het gezag van het civielrechtelijk gewijsde van de be-
slissingen van de hoven en de rechtbanken. Overigens, uit het feit dat de oorzaak en het 
voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief werd beslist niet hetzelfde is als dat 
van een latere rechtsvordering, volgt niet noodzakelijk dat die gelijkheid niet kan bestaan 
ten aanzien van enige aanspraak of betwisting, noch dat de rechter een aanspraak kan aan-
nemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.

(Eiseres) kan evenmin worden gevolgd waar zij voorhoudt dat rekening houden met het 
gezag van gewijsde van de beslissing van de Commissie van Beroep een schending zou 
uitmaken van artikel 6 E.V.R.M. omdat iedereen recht heeft  op een rechter met volle 
rechtsmacht. De Commissie van Beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige con-
trole van het R.I.Z.I.V., is een met toepassing van artikel 146 van het Gerechtelijk Wet-
boek opgericht administratief rechtscollege dat terzake het hem toevertrouwd contentieux 
over een volle rechtsmacht beschikt (Arbitragehof, nr. 133/2001, 30 oktober 2001,  B.S. 
2001, Ed. 3, r.o. B 6.3.) en dat alle waarborgen biedt die door artikel 6.1. E.V.R.M. wor-
den vereist.

4.4.C. De argumentatie van (eiseres) dat het verbod tot het aanrekenen van honoraria, 
bepaald in artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Ver-
strekkingen, enkel gold voor verstrekkingen verricht in geregistreerde woon- of verblijf-
plaatsen voor bejaarden, snijdt ten andere geen hout.

Het begrip 'gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaar-den' werd gedefini-
eerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot vaststelling van de voor-
waarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te 
zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats uitmaken als bedoeld in 
artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekeringen voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (voorheen artikel 23, 13° Z.I.V.-
wet van 1963). Artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 bepaalde 
dat onder 'instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke 
woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken' zoals bedoeld bij artikel 34, 12° van 
de Z.I.V.-wet 1994' dient te worden verstaan, één of meer gebouwen die, onder welke be-
naming ook, functioneel een geheel vormen en aan bejaarden huisvesting bieden met ge-
hele of gedeeltelijke huishoudelijke- en gezinsverzorging.

De registratie, opgelegd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1990, is 
geen voorwaarde waaraan de instelling moet voldoen om te kunnen worden beschouwd 
als een gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats zoals bedoeld in artikel 34, 12° van de 
Z.I.V.-wet 1994, maar is een voorwaarde waaraan de instelling moet voldoen voor de toe-
kenning van de verzekeringstegemoetkoming in de in artikel 34, 12° van de Z.I.V.-wet 
bedoelde verstrekkingen. Het feit dat een instelling die aan de definitie van artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 20 juni 1990 beantwoordt zich niet liet registreren overeenkom-
stig artikel 2 van dit koninklijk besluit, belet geenszins dat zij als een gemeenschappelijke 
woon- of verblijfplaats voor bejaarden moet worden beschouwd.

In artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkin-
gen, zoals in dezen van toepassing, wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de ge-
meenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden al dan niet geregistreerd werd. 
De regel dat er geen honorarium verschuldigd is wanneer de verzorging verleend wordt in 
een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden 
geldt dan ook ongeacht het feit of deze instelling al dan niet werd geregistreerd. Noch het 
feit dat dit in een latere periode uitdrukkelijk werd bepaald in artikel 8 van de Nomencla-
tuur van de Geneeskundige Verstrekkingen -hetgeen thans niet meer het geval is- noch het 
feit dat bij koninklijk besluit van 19 december 1997 aan de Dienst voor geneeskundige 
verzorging de verplichting werd opgelegd om de gemeenschappelijke woon- of verblijf-



Nr. 547 - 3.11.03 HOF VAN CASSATIE 2017 

plaatsen voor bejaarden die zich niet lieten registreren, waarvan ze kennis heeft, ambtshal-
ve te registreren, kan tot een andere conclusie leiden.

(Eiseres) heeft wel degelijk honoraria aangerekend in strijd met het bepaalde in artikel 
8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, zoals in 
dezen van toepassing, voor zorgen verleend aan bejaarden die in huize 'Dahlia' te Bredene 
verbleven.

4.4.D. De in artikel 23 van de Grondwet vermelde rechten, zoals het recht op een billij-
ke beloning (artikel 23, derde lid, 1° van de Grondwet) en het recht op sociale zekerheid 
(artikel 23, derde lid, 2° van de Grondwet) zijn niet rechtstreeks afdwingbaar doch moeten 
gewaarborgd worden door wetskrachtige bepalingen, zoals overigens is bepaald in artikel 
23, tweede lid van de Grondwet en zoals tijdens de parlementaire bespreking herhaalde-
lijk is bevestigd.

Aan artikel 23 van de Grondwet kan dan ook geen recht op een verzekeringstegemoet-
koming in de kosten van geneeskundige verzorging worden ontleend in strijd met de rege-
ling die door de wetgever terzake werd uitgewerkt.

4.4.E. Het is bewezen dat (verweerder) ten onrechte prestaties van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging heeft uitbetaald langs de derdebetalersregeling, die door (eise-
res) voor eigen rekening werden geïnd en dat het onverschuldigd zijn van die prestaties te 
wijten is aan het feit dat (eiseres) zich niet heeft geschikt naar de wets- of verordeningsbe-
palingen die zij moest naleven".

Het arbeidshof oordeelt aldus:
- dat de Commissie van Beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle 

van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-zekering een administratief rechts-
college is;

- dat aan een definitieve beslissing van een administratief rechtscollege gezag van ge-
wijsde toekomt;

- dat de burgerlijke rechter gebonden is door het gezag van gewijsde van de definitieve 
beslissing van een administratief rechtscollege;

- dat het gezag van gewijsde geldt  wat betreft  de feiten waarvan het administratief 
rechtscollege, binnen de perken van zijn wettelijke opdracht, het bestaan zeker en noodza-
kelijk heeft aangenomen en wat betreft de noodzakelij-ke gronden waarop die beslissing 
steunt,

en beslist dienvolgens met betrekking tot de beslissing die de Commissie van Beroep 
van 24 maart 1998 ten aanzien van eiseres nam, dat de inbreuken op artikel 8, §2, derde 
lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen die door de Commis-
sie van Beroep bewezen werden geacht en tot het opleggen van een sanctie aanleiding ga-
ven, niet meer kunnen worden betwist. 

Met die beslissing schendt het arbeidshof, naar zijn mening, artikel 23 van het Gerech-
telijk Wetboek niet, omdat dat wetsartikel geen toepassing vindt op het gezag van gewijs-
de van beslissingen van een administratief rechtscollege. En als dat artikel toch van toe-
passing zou zijn, dan nog volgt, volgens het arbeidshof, uit het feit dat de oorzaak en het 
voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief werd beslist, niet hetzelfde zijn als 
dat van een latere rechtsvordering, niet noodzakelijk dat die gelijkheid niet kan bestaan 
ten aanzien van enige aanspraak of de betwisting, noch dat de rechter een aanspraak kan 
aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde.

Het arbeidshof stelt voorts vast dat artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van 
de Geneeskundige Verstrekkingen, in de versie die in deze zaak van toepassing is en lui-
dens welk voor verzorging verleend door verpleegkundigen geen honorarium verschul-
digd is wanneer de verzorging wordt verleend in een gemeenschappelijke woon- of ver-
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blijfplaats voor bejaarden, geen onderscheid maakt naargelang die instelling niet werd ge-
registreerd. Het oordeelt dat de registratie opgelegd door artikel 2 van het koninklijk be-
sluit van 20 juni 1990 geen voorwaarde is waarvan de instelling moet voldoen om te kun-
nen worden beschouwd als een gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaar-
den zoals bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Het arbeidshof beslist dat eiseres gelet op de definitieve beslissing waarmee de Com-
missie van Beroep haar op 24 maart 1998 een sanctie oplegde wegens inbreuken op arti-
kel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, niet 
kan betwisten dat die inbreuken inderdaad hebben plaatsgevonden, zodat is bewezen dat 
verweerder  ten onrechte  prestaties  van de verzekering voor  geneeskundige verzorging 
heeft uitbetaald langs de derdebetalersregeling die door eiseres voor eigen rekening wer-
den geïnd en dat het onverschuldigd zijn van die prestaties te wijten is aan het feit dat ei-
seres zich niet heeft geschikt naar de wets- en verordeningsbepalingen die zij moest nale-
ven, een en ander met toepassing van de in deze zaak van toepassing zijnde versie van ar-
tikel 164 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet.

(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 23, 13° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie 

van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hieronder afgekort als 
de Z.I.V.-wet 1963, zoals in deze zaak van toepassing, behoren de verstrekkingen die ver-
leend worden in instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappe-
lijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken en die beantwoorden aan de 
door de Koning bepaalde voorwaarden, tot de geneeskundige verstrekkingen waarvoor de 
ziekteverzekering in tegemoetkoming voorziet.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot vaststelling van de 
voorwaarden welke moeten vervuld worden door de instellingen die, zonder als rustoord 
te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitma-
ken als bedoeld in artikel 23, 13° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi-
satie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals van toe-
passing in deze zaak, dient onder dergelijke instellingen te worden verstaan, één of meer 
gebouwen die, onder welke benaming ook, functioneel een geheel vormen en aan bejaar-
den huisvesting bieden met gehele of gedeeltelijke huishoudelijke gezinsverzorging.

Artikel 2 van dat koninklijk besluit van 20 juni 1990 bepaalt dat de in artikel 1 bedoel-
de instellingen worden geregistreerd door de Dienst voor geneeskundige verzorging van 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering.

Zoals blijkt uit het opschrift van het koninklijk besluit ("vaststelling van de voorwaar-
den welke moeten vervuld worden door de instellingen, die, zonder als rustoord te zijn er-
kend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken als 
bedoeld in artikel 23, 13°), bevatten zowel de bepalingen van zijn artikel 1 als die van zijn 
artikel 2 voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om, zonder als rustoord te zijn 
erkend, een gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van bejaarden uit te maken als 
bedoeld in artikel 23, 13° van de Z.I.V.-wet 1963.

Krachtens artikel 153decies, §3 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uit-
voering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit 
van 28 februari 1993 werd vervangen door koninklijk besluit tot uitvoering van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hieronder afgekort als Uitvoeringsbe-
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sluit Z.I.V.-wet 1963, zoals van toepassing in deze zaak, bestaat de tussenkomst van de 
ziekteverzekering voor de in artikel 23, 13° van de Z.I.V.-wet 1963 bedoelde verstrekkin-
gen, waaronder dus de verstrekkingen in instellingen die, zonder als rustoord te zijn er-
kend, een gemeenschappelijke woon- of verblijfplaatsen voor bejaarden uitmaken, uit een 
dagelijkse tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dage-
lijks leven wordt genoemd.

Krachtens artikel 25, §12, eerste lid van de Z.I.V.-wet 1963, zoals in deze zaak van toe-
passing, verhindert de tegemoetkoming voor de in artikel 23, 13° van die wet bedoelde 
verstrekkingen elke bijzondere tegemoetkoming van de verzekering in de kosten van de 
geneeskundige verzorging die is opgenomen in het in die bepaling bedoelde verstrekkin-
genpakket zoals het door de Koning is vastgesteld.

Krachtens  §2,  1°  van  het  voornoemde  artikel  153decies  van  het  Uitvoeringsbesluit 
Z.I.V.-wet 1963, zoals in deze zaak van toepassing, omvatten de verstrekkingen bedoeld 
in artikel 23, 13° van de Z.I.V.-wet 1963 de verzorging verleend door verpleegkundigen.

Artikel 24, §1 van de Z.I.V.-wet 1963, zoals in deze zaak van toepassing, bepaalt dat de 
Koning de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vaststelt, die onder meer 
die verstrekkingen opsomt. Krachtens het derde lid van het voornoemde artikel 24, §1, 
omschrijft de Koning de in artikel 23, 13°, bedoelde verstrekkingen, alsmede de voor-
waarden waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoet komt in de 
kostprijs van die verstrekkingen.

Afdeling 4 van hoofdstuk III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 
verplichte  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  en  uitkeringen,  in  dit  verzoek-
schrift afgekort als Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, zoals in deze 
zaak van toepassing, bevat de bepalingen van de nomenclatuur met betrekking tot de ver-
zorging verleend door (onder meer) verpleegkundigen.

Artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkin-
gen, zoals in deze zaak van toepassing, dat van die afdeling deel uitmaakt, bepaalt dat 
geen honorarium verschuldigd is wanneer de verzorging verleend wordt in een tijdelijke 
of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden.

Uit de samenlezing van de hierboven vermelde bepalingen volgt dat artikel 8, §2, derde 
lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen verpleegkundigen die 
geneeskundige verstrekkingen verlenen in instellingen waarin een forfaitaire tegemoetko-
ming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven kan worden 
genoten, verbiedt die verstrekkingen afzonderlijk in rekening te brengen en dat het verbod 
niet geldt met betrekking tot verstrekkingen verleend in instellingen waarin geen tege-
moetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven kan 
worden genoten, wat bv. het geval is wanneer zij niet voldoen aan de door de Koning be-
paalde voorwaarden, zoals geregistreerd zijn door de Dienst voor geneeskundige verzor-
ging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het arbeidshof beslist dat het verbod tot het aanrekenen van honoraria bepaald in arti-
kel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, zoals 
in deze zaak van toepassing, ook geldt voor verstrekkingen verleend in gemeenschappelij-
ke woon- of verblijfplaatsen voor bejaarden die niet zijn geregistreerd, zodat het ook zou 
gelden ten aanzien van verstrekkingen verleend in instellingen waar geen forfaitaire tege-
moetkomingen voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven kan 
worden genoten.

Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat eiseres honoraria heeft aangerekend in 
strijd met het bepaalde in artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomenclatuur van de Genees-
kundige Verstrekking, voor de zorgen verleend aan bejaarden die in "huize Dahlia" te 
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Bredene verbleven.
Op grond van het motief dat de regel dat geen honorarium verschuldigd is wanneer de 

verzorging wordt verleend in tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of ver-
blijfplaatsen voor bejaarden, bepaald in het artikel 8, §2, derde lid, d) van de Nomencla-
tuur van de Geneeskundige Verstrekkingen, ook geldt wanneer de instelling niet werd ge-
registreerd, beslist het arbeidshof niet wettig dat bewezen is dat verweerder ten onrechte 
prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging heeft uitbetaald langs de 
derdebetalersregeling, die door eiseres voor eigen rekening werden geïnd, en dat het on-
verschuldigd zijn van die prestaties te wijten is aan het feit dat de eiseres zich niet heeft 
geschikt naar de wets- of verordeningsbepalingen die zij moest naleven, zodat het niet 
wettig op die grond eiseres veroordeelt tot de terugbetaling aan verweerder van de waarde 
van de onverschuldigde prestaties, met toepassing van de in deze zaak van toepassing 
zijnde versie van artikel 164 van de Ziektewet (schending van artikel 164 van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco-
ördineerd op 14 juli 1994, in de versie van toepassing vóór de wijziging van die bepaling 
door artikel 46 van de wet van 24 december 1999, de artikelen 23, 13°, 24 en 25, §12, 
tweede lid van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan het opschrift door artikel 1 
van de wet van 15 februari 1993 werd vervangen door wet van 9 augustus 1963 tot instel-
ling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, in de versie die laatst van toepassing was vóór de coördinatie van 
die wet met andere bepalingen, door artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 
houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot vaststelling van de voor-
waarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te 
zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken 
als bedoeld bij artikel 23, 13° van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de versie van toe-
passing vóór de vervanging van het opschrift van dat koninklijk besluit door artikel 19 
van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van de opschriften van een aantal 
koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, artikel 8, §2, derde lid, d) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-
kingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de versies van toepassing 
onmiddellijk vóór en na de wijziging van artikel 8 bij koninklijke besluiten van 19 augus-
tus 1992, 5 februari 1993 en 12 augustus 1993 en onmiddellijk vóór de wijziging van arti-
kel 8 bij koninklijk besluit van 30 december 1993, artikel 153decies van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, waar-
van het opschrift bij koninklijk besluit van 28 februari 1993 werd vervangen door konink-
lijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
in de versie van toepassing na de vervanging bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 
april 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
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2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 23, 13° van de wet van 

9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals deze wet te dezen toepasselijk is, de ge-
neeskundige verstrekkingen bestaan uit, onder meer, de verstrekkingen verleend 
in instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke 
woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken, en die beantwoorden aan 
de door de Koning bepaalde voorwaarden;

Overwegende dat artikel 24, §1, eerste lid van dezelfde wet bepaalt dat de Ko-
ning de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vaststelt;

Dat het tweede lid bepaalt, onder meer, dat die nomenclatuur die verstrekkin-
gen opsomt, de betrekkelijke waarde ervan bepaalt en met name de toepassings-
regels ervan regelt;

Dat het vierde lid bepaalt dat de Koning de onder meer in artikel 23, 13° van 
de wet bedoelde verstrekkingen omschrijft, alsmede de voorwaarden waaronder 
de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoetkomt in de kostprijs van 
die verstrekkingen;

Overwegende dat artikel 25, §12, eerste lid van dezelfde wet bepaalt dat de mi-
nister, op voorstel van het verzekeringscomité, de tegemoetkoming vaststelt voor 
de onder meer in artikel 23, 13°, bedoelde verstrekkingen;

Dat het tweede lid bepaalt dat de toekenning van die tegemoetkoming elke bij-
zondere tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 
de kosten van de geneeskundige verzorging die is opgenomen in het in artikel 
23, 13° van die wet bedoelde verstrekkingenpakket, zoals het door de Koning is 
vastgesteld, verhindert;

Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 1990 tot vast-
stelling van de voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen 
die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of 
verblijfplaats van bejaarden uitmaken als bedoeld in artikel 23, 13° van de ver-
melde wet van 9 augustus 1963, bepaalt dat onder voormelde instellingen dient 
te worden verstaan, één of meer gebouwen die, onder welke benaming ook, func-
tioneel een geheel vormen en aan bejaarden huisvesting bieden met gehele of ge-
meenschappelijke huishoudelijke en gezinsverzorging;

Dat artikel 2 van dat besluit bepaalt dat de in artikel 1 bedoelde instellingen 
worden geregistreerd  door  de  Dienst  voor  geneeskundige  verzorging  van  het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Overwegende dat artikel 8, §2, derde lid, d) van de bijlage bij het koninklijk 
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de ge-
neeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
bepaalt, met betrekking tot de verstrekkingen verleend door verpleegkundigen, 
dat geen honorarium verschuldigd is wanneer de verzorging verleend wordt in 
een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor be-
jaarden;

Overwegende dat deze bepaling algemeen is, dat zij betrekking heeft op de 
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aard van de woon- of verblijfplaats voor bejaarden waar de verstrekkingen wor-
den verleend, dat zij niet verwijst naar instellingen bedoeld in artikel 23, 13° van 
de vermelde wet van 9 augustus 1963 die aan de door de Koning bepaalde voor-
waarden beantwoorden, noch naar bepalingen van het hierna bedoelde koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de vermelde wet van 9 augustus 
1963;

Overwegende dat artikel 153decies, §2 van het koninklijk besluit van 4 no-
vember 1963 bepaalt dat de verstrekkingen, bedoeld in artikel 23, 13° van de 
vermelde wet van 9 augustus 1963 omvatten: 1° de verzorging verleend door 
verpleegkundigen, (...) 3° de bijstand in de handelingen van het dagelijkse leven 
(...);

Dat §3 bepaalt dat de tussenkomst van de ziekteverzekering voor de in voor-
meld artikel 23, 13°, bedoelde verstrekkingen, bestaat uit een dagelijkse tege-
moetkoming die tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen 
van het dagelijkse leven wordt genoemd;

Dat daaruit volgt dat de toekenning van de dagelijkse tegemoetkoming, die 
alle in §2 bedoelde verstrekkingen omvat, de toekenning van elke bijzondere te-
gemoetkoming verhindert zoals is bepaald bij het reeds vermelde artikel 25, §12, 
tweede lid van de wet van 9 augustus 1963;

Overwegende dat uit het geheel van deze bepalingen niet volgt dat, wanneer de 
dagelijkse tegemoetkoming waarin de verzorging verleend door verpleegkundi-
gen is begrepen, niet wordt toegekend, toch verzekeringstege-moetkoming voor 
verzorging door een verpleegkundige verschuldigd is in een niet geregistreerde 
tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of de verblijfplaats voor be-
jaarden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

3 november 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 548

3° KAMER - 3 november 2003

ARBEIDSVOORZIENING — ALLERLEI - ZEELIEDEN - POOL - AMBTSHALVE INTREKKING 
VAN INSCHRIJVING - DIRECTEUR - GEBONDEN BEVOEGDHEID - CRITERIA - GEVOLG.

De ambtshalve intrekking van de inschrijving in de Pool der zeelieden, van de zeeman die  
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zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij de Pool aanbiedt, geschiedt door 
de  directeur  zonder  enige  beleidsruimte  ingevolge  een gebonden bevoegdheid  en  is  
gegrond op een objectief feit dat niet gekwalificeerd wordt als een foutieve handeling of  
nalatigheid van de betrokkene; de intrekking is aan geen andere vereiste onderworpen 
dan  de  loutere  vaststelling  te  weten:  het  niet  aanbieden  bij  het  verstrijken  van  de  
schorsingstermijn. (Art. 14, §1 K.B. 9 april 1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter 
Koopvaardij)

(Pool der Zeelieden T. V.)

ARREST

(A.R. S.03.0030.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 17 januari 2003 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 14, §1, 15 en 30, §1, 3° en §2 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 

betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij;
- de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het beginsel 

van de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest bevestigt het vonnis a quo, vernietigt de beslissingen van eise-

res respectievelijk van 23 januari 1997 houdende intrekking van de inschrijving van ver-
weerder bij eiseres, en van 28 februari 1997 houdende de terugvordering van de wachtgel-
den, en veroordeelt eiseres tot het terugbetalen aan verweerder van de reeds door deze 
laatste terugbetaalde wachtgelden ten bedrage van 7.145,13 euro op grond van de volgen-
de overwegingen:

"In haar repliek ontwikkelt (eiseres) nogmaals haar argumentatie omtrent de beginselen 
van de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht. De eerste rechter heeft uitvoerig hierom-
trent gemotiveerd dewelke het (arbeidshof) volledig bijtreedt.  Deze beginselen hebben 
een algemene draagwijdte zodat zij niet uitdrukkelijk in een tekst moeten verwoord zijn 
om ze toepasselijk te maken. De eerste rechter verwijst hiervoor naar rechtspraak van de 
Raad van State en rechtsleer die hier voor herhaald wordt overgenomen.

De hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht
De ambtshalve intrekking van de inschrijving in toepassing van artikel 14, §1 van het 

koninklijk besluit van 9 april 1965 (gebonden bevoegdheid) ontslaat (eiseres) niet van de 
verplichting toepassing te maken van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Daarenboven bepaalt artikel 15, lid 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 9 april 1965 
betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij (...):

'Het beheerscomité beslist, na kennisname van de ter zake opgestelde verslagen, van de 
opgenomen getuigenissen en van de verklaringen van de betrokkene'.
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Reeds bij arrest van 12 mei 1980 (rolnummer 66280-66285) besliste de derde kamer 
van het Arbeidshof te Antwerpen dat het horen van de betrokkenen een substantiële vorm-
vereiste is:

'(...) dat artikel 15 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 in die zin dient begrepen 
dat de betrokkene verplicht dient gehoord; dat tot geen intrekking van de inschrijving in 
de Pool door het beheerscomité kan worden beslist dan nadat de betrokkene kennis kreeg 
van de feiten die tegen hem worden ingebracht en tevens de gelegenheid had zijn verdedi-
ging voor te dragen. Dat de nietigheidsregeling van de artikelen 860-867 van het Gerech-
telijk Wetboek waarop de eerste rechter heeft  gesteund maar één van de middelen is, 
waardoor het recht van verdediging kan worden gevrijwaard; dat van zodra men buiten de 
nietigheidsregeling van genoemde artikelen treedt, men voor de vrijwaring van de rechten 
van verdediging in een andere nietigheidsregeling terechtkomt, aan de rechter overgela-
ten, zodat een uitdrukkelijke nietigheidsbepaling niet vereist is om op deze basis de proce-
dure of een deel ervan nietig te verklaren. Dat het horen van de betrokkene in casu een 
substantiële vormvereiste is, welke afgeleid is uit een algemeen rechtsbeginsel, te weten 
de rechten van de verdediging, en welke, zelfs bij stilzwijgen van de wet, dient nageko-
men'.

In het advies wordt enkel naar artikel 15, eerste lid van het koninklijk besluit van 9 
april 1965 verwezen ter illustratie met aanhaling van het arrest van het (arbeidshof) van 
12 mei 1980 dat stelt dat een uitdrukkelijke nietigheid niet vereist is bij de afwezigheid 
van het horen van betrokkene die een substantiële vormvereiste is. Artikel 14, paragraaf 1 
van dit koninklijk besluit bepaalt evenmin dat betrokkene niet gehoord hoeft te worden. 
De reden van ambtshalve intrekking van de inschrijving is het niet aanbieden bij het ver-
strijken van de schorsingstermijn van artikel 13. De intrekking gaat in daags na de laatste 
dag van de schorsing.

De voorwaarde hiertoe is het niet aanbieden na de schorsing termijn. Dit feit kan ook te 
wijten zijn van overmacht of een andere oorzaak, die niet te wijten is aan de schuld van 
betrokkene.

Het is duidelijk dat een maatregel die een uitsluiting uit een beroep inhoudt enkel in ge-
val van een foutieve handeling of nalatigheid aan de betrokkene kan genomen worden, zo-
dat  (eiseres)  ten onrechte  voorhoudt dat  het  zich voordoen van het  louter  feit  dat  ten 
grondslag ligt van de te nemen beslissing volstaat om deze beslissing te nemen. Het feit 
dat (verweerder) zich gedurende de schorsingsperiode van 12 maanden niet heeft aange-
boden of van zich laten horen heeft en het feit dat deze is in dienst getreden in een betrek-
king aan wal houdt niet in dat hij afgezien heeft van een betrekking als zeeman. Het horen 
van betrokkene voorafgaandelijk de ambtshalve beslissing of een uitnodiging hiertoe is 
vereist om te vernemen of zijn niet aanbieding na de schorsingstermijn al dan niet aan 
hem te wijten is. Zijn afwezigheid op deze uitnodiging kan dan uitgelegd worden als een 
afstand van de mogelijkheid om zijn niet aanbieding te rechtvaardigen.

In die zin kan de rechtspraak van de Raad van State van 5 augustus 1997, die (eiseres) 
aanhaalt uitgelegd worden, dat van de hoorplicht kan worden afgezien wanneer vaststaat 
(dat) de betrokkene op de hoogte was van de negatieve evolutie van zijn zaak en deson-
danks toch is blijven stil zitten. Ter zake is evenmin aangetoond dat (verweerder) vooraf 
ingelicht was dat zijn niet aanbieding na het verstrijken van de schorsingstermijn (de in-
trekking van) zijn inschrijving in de Pool tot gevolg zou hebben. 

Door de niet-naleving van de hoorplicht door (eiseres) dient tevens een miskenning van 
de zorgvuldigheidsplicht vastgesteld.

Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat wegens schending van de hoorplicht en 
de zorgvuldigheidsplicht bij het nemen van de bestreden administratieve beslissing hou-
dende intrekking van de inschrijving in datum van 23 januari 1997, deze nietig dient te 
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worden verklaard.
Eveneens terecht motiveerde de eerste rechter dat ingevolge de nietigheid van de beslis-

sing van 23 januari 1997 de beslissing houdende de terugvordering van de wachtgelden 
van 28 februari 1997 vervalt. Deze werd genomen in uitvoering van de eerste administra-
tieve beslissing van 23 januari 1997.

2. De tegenvordering
(Verweerder) vordert de door (eiseres) gevorderde en reeds terugbetaalde wachtgelden 

ten bedrage van 7.145,13 euro terug omdat deze wachtgelden onverschuldigd zijn terug-
betaald aan (eiseres).

(Eiseres) werpt op dat de tegenvordering van (verweerder) een nieuwe tussenvordering 
uitmaakt, gesteund op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze tegenvordering kan voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld omdat ze be-
rust op een feit of een handeling in de dagvaarding aangehaald.

Gelet op de nietigheid van de beslissing van (eiseres) van 23 januari 1997 en het verval 
van de beslissing tot terugvordering op de wachtgelden van 28 februari 1997 is de vorde-
ring tot terugbetaling van het bedrag van 7.145,13 euro derhalve gegrond.

Het hoger beroep is ongegrond.
De tegeneis is ontvankelijk en gegrond".
Grieven
1.a. Artikel 14, §1 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van 

de Zeelieden ter Koopvaardij luidt als volgt:
"De inschrijving in de Pool wordt ambtshalve ingetrokken voor de zeeman of voor de 

shoreganger wiens inschrijving geschorst is overeenkomstig artikel 13, wanneer de be-
langhebbende zich bij het verstrijken van de bepaalde termijn niet bij de Pool aanbiedt, 
alsmede voor diegene die schriftelijk zijn ontslag bij de Pool geeft. Deze intrekking gaat 
in daags na de laatste dag der schorsing of op de dag van de ontvangst van het schriftelijk 
ontslag".

1.b. De bij voornoemde wettekst bepaalde ambtshalve intrekking van de inschrijving 
van de zeeman, die zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij de Pool (eise-
res) aanbiedt (of die zijn ontslag heeft ingediend), gebeurt rechtstreeks krachtens de wet 
door de directeur van eiseres op grond van objectieve criteria en feiten die direct en een-
voudig constateerbaar zijn, te weten: het niet aanbieden bij het verstrijken van de schor-
singstermijn (of het schriftelijk ontslag).

De wet schrijft voor welke maatregel dient genomen te worden wanneer de zeeman 
zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij eiseres aanbiedt, met name: de in-
trekking van de inschrijving. Er is derhalve geen beleidsruimte.

De directeur van eiseres heeft in dat geval een gebonden bevoegdheid.
1.c. De ambtshalve intrekking, op grond van voornoemd artikel 14, §1, van de inschrij-

ving van de zeeman, die zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij eiseres 
aanbiedt, is ten eerste geen maatregel die een uitsluiting uit een beroep inhoudt en kan ten 
tweede niet enkel genomen worden in geval van een foutieve handeling of nalatigheid van 
de betrokkene.

Ten eerste staat het aan de betrokkene, wiens inschrijving ambtshalve is ingetrokken op 
grond van voornoemd artikel 14, §1, vrij om nadien zijn herinschrijving te vragen.

Ten tweede wordt de ambtshalve intrekking van de inschrijving op grond van voor-
noemd artikel 14, §1, niet genomen op grond van het persoonlijk gedrag van de betrokke-
ne doch wel op grond van objectieve criteria, te weten: het zich niet aanbieden na het ver-
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strijken van de schorsingstermijn (of het schriftelijk ontslag), zijnde feiten die direct en 
eenvoudig kunnen worden vastgesteld; deze criteria worden niet gekwalificeerd als een 
foutieve handeling of nalatigheid van de betrokkene.

Immers, als de intrekking van de inschrijving gesteund is op een foutieve handeling of 
nalatigheid van de betrokkene dan dient tot deze intrekking beslist te worden door het be-
heerscomité van eiseres op grond van artikel 14, §2 van het koninklijk besluit van 9 april 
1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij, met inachtneming van de pro-
cedure bepaald bij artikel 15 van hetzelfde koninklijk besluit, te weten: na kennisneming 
van onder meer de verklaringen van de betrokkene.

De wetgever  heeft  dus duidelijk  het  onderscheid gemaakt  tussen twee gevallen:  de 
ambtshalve intrekking van de inschrijving op grond van voornoemd artikel 14, §1, gebeurt 
op grond van een gebonden bevoegdheid van de directeur van eiseres, terwijl de intrek-
king van de inschrijving op grond van voornoemd artikel 14, §2, gebeurt op grond van de 
discretionaire bevoegdheid van het beheerscomité van eiseres.

1.d. Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel legt de directeur van 
eiseres de verplichting op om vóórafgaandelijk aan de ambtshalve intrekking van de in-
schrijving op grond van voornoemd artikel 14, §1, de afwezigheid van vreemde oorzaak 
of overmacht in hoofde van de betrokkene te controleren.

2.a. Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat in geval van ambtshalve intrekking 
van de inschrijving van de zeeman op grond van voornoemd artikel 14, §1, de betrokken 
zeeman dient te worden gehoord alvorens diens inschrijving wordt ingetrokken.

2.b. Enkel wanneer het beheerscomité van eiseres met toepassing van voornoemd arti-
kel 14, §2, tot de intrekking van een inschrijving beslist, dient het krachtens voornoemd 
artikel 15, eerste lid, te beslissen "na kennisneming van de ter zake opgestelde verslagen, 
van de opgenomen getuigenissen en van de verklaringen van de betrokkene".

Bovendien volgt uit geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel dat het be-
heerscomité van eiseres, alvorens over de intrekking van de inschrijving te beslissen, ver-
plicht is de ingeschrevene de gelegenheid te geven zijn verweer mondeling uiteen te zet-
ten en zelf zijn verklaringen te horen en hem daartoe op te roepen.

2.c. Gezegd artikel 15 is derhalve niet van toepassing op de ambtshalve intrekking van 
de inschrijving op grond van voornoemd artikel 14, §1.

3.a. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen in-
dien ze leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat of wanneer de aangele-
genheid wettelijk geregeld is.

Het voormelde koninklijk besluit regelt uitdrukkelijk wanneer bij de intrekking van de 
inschrijving bij de Pool kennis moet worden genomen van de verklaringen van de betrok-
kene, met name alleen ingeval van intrekking op grond van voornoemd artikel 14, §2. Uit 
deze regeling en uit de bepaling van artikel 14, §1, in fine, naar luid waarvan de intrek-
king ingaat daags na de laatste dag van de schorsing, kan afgeleid worden dat volgens de 
wil van de wetgever de inschrijving ambtshalve kan worden ingetrokken op grond van 
voornoemd artikel 14, §1, zonder dat kennis dient te worden genomen van de verklarin-
gen van de betrokkene.

Nu het voormelde koninklijk besluit uitdrukkelijk regelt in welk geval kennis dient te 
worden genomen van de verklaringen van de betrokkene, kunnen de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur niet bedoelde wettelijke regeling primeren.

3.b. Zelfs in de hypothese dat er in deze aangelegenheid algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur toepasselijk zouden zijn, vloeit daaruit evenmin voort dat het horen van 
de betrokken zeeman, wiens inschrijving ambtshalve wordt ingetrokken op grond van 
voornoemd artikel 14, §1, een substantiële vormvereiste zou zijn of dat er in dat geval een 
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hoorplicht zou bestaan waarvan de niet-naleving een miskenning van de zorgvuldigheids-
plicht zou uitmaken.

3.c. Voor maatregelen gebaseerd op objectieve criteria en feiten die direct en eenvoudig 
constateerbaar zijn, waar de wet voorschrijft welke beslissing dient genomen te worden en 
de overheid geen beleidsruimte heeft, met andere woorden een 'gebonden' bevoegdheid 
heeft, heeft het geen zin de betrokkene te horen. In die gevallen bestaat er dus geen hoor-
plicht of is het horen van de betrokkene geen substantiële vormvereiste.

4. Te dezen stelt het aangevochten arrest volgende feiten vast:
- sinds 12 oktober 1989 is verweerder ingeschreven in de Pool van de Zeelieden ter 

Koopvaardij;
- op 5 januari 1996 verzocht verweerder om een schorsing van zijn inschrijving in de 

Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij teneinde aan wal werk te zoeken. Deze schorsing 
werd toegestaan van 19 januari 1996 tot 19 januari 1997;

- bij aangetekend schrijven van 23 januari 1997 van de waarnemend directeur van de 
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij werd aan verweerder medegedeeld dat zijn in-
schrijving in de Pool ambtshalve en retroactief per 20 januari 1997 werd ingetrokken om 
reden dat verweerder zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij de Pool had 
aangeboden.

5.a. Nu de inschrijving van verweerder aldus ambtshalve werd ingetrokken, op grond 
van voornoemd artikel 14, §1, om reden dat verweerder zich bij het verstrijken van de 
schorsingstermijn niet bij eiseres had aangeboden, gold in dat geval geen hoorplicht of 
was het horen van verweerder alleszins geen 'substantiële vormvereiste'.

Eiseres heeft te dezen derhalve deze hoorplicht geenszins kunnen schenden.
5.b. Eiseres heeft dienvolgens evenmin een door het aangevochten arrest niet nader be-

paalde zorgvuldigheidsplicht miskend.
5.c. De appèlrechters hebben dan ook niet wettig de kwestieuze beslissing van eiseres 

van 23 januari 1997, waarbij de inschrijving van verweerder werd ingetrokken, vernietigd.
Hieruit volgt dat zij evenmin wettig eiseres' beslissing van 28 februari 1997 houdende 

de terugvordering van de wachtgelden vervallen verklaard en vernietigd hebben en eiseres 
hebben veroordeeld tot het terugbetalen aan verweerder van het bedrag van zevenduizend 
honderdvijfenveertig euro dertien cent (7.145,13 euro).

Door te oordelen dat wegens schending van de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht 
bij het nemen van de beslissing van 23 januari 1997, houdende intrekking van de inschrij-
ving van verweerder bij de Pool, de kwestieuze beslissingen van 23 januari en 28 februari 
1997 van eiseres nietig worden verklaard en eiseres wordt veroordeeld tot terugbetaling 
aan verweerder van het bedrag van 7.145,13 euro, terwijl te dezen op eiseres geen hoor-
plicht rustte en aan eiseres evenmin de miskenning van een zorgvuldigheidsplicht kan 
worden verweten, schenden de appèlrechters alle in de aanhef van het middel genoemde 
wettelijke bepalingen en rechtsbeginselen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat artikel 14, §1 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 be-

treffende de Pool der Zeelieden ter Koopvaardij bepaalt:
"De inschrijving in de Pool wordt ambtshalve ingetrokken voor de zeeman of 

voor de shoreganger wiens inschrijving geschorst is overeenkomstig artikel 13, 
wanneer (de) belanghebbende zich bij het verstrijken van de bepaalde termijn 
niet bij de Pool aanbiedt, alsmede voor diegene die schriftelijk zijn ontslag bij de 
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Pool geeft;
Deze intrekking gaat in daags na de laatste dag der schorsing of op de dag van 

de ontvangst van het schriftelijk ontslag";
Overwegende dat,  anders  dan in  de gevallen bedoeld in artikel  14,  §2 van 

voormeld koninklijk besluit, waar de intrekking van de inschrijving in de Pool 
der Zeelieden door het beheerscomité kan worden beslist nadat het, overeenkom-
stig artikel 15, eerste lid, kennis heeft genomen van onder meer de verklaringen 
van de betrokkene, de intrekking van de inschrijving in de Pool, bedoeld in arti-
kel 14, §1,

- ambtshalve door de directeur van eiseres geschiedt, zonder tussenkomst van 
het beheerscomité, zonder enige beleidsruimte ingevolge een gebonden bevoegd-
heid,

- geen sanctie of tuchtmaatregel inhoudt, maar gegrond is op een objectief feit 
dat niet gekwalificeerd wordt als een foutieve handeling of nalatigheid van de 
betrokkene,

- onmiddellijk ingaat daags na de laatste dag van de schorsing of op de dag van 
de ontvangst van de schriftelijke ontslag,

- geen beletsel uitmaakt voor een nieuwe inschrijving in de Pool overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 6 tot 12 van voormeld koninklijk besluit,

- aan geen andere vereiste onderworpen is dan de loutere vaststelling dat, zoals 
te dezen, de betrokkene zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij 
de Pool aanbiedt;

Overwegende dat het arrest aanneemt dat verweerder zich bij het verstrijken 
van de schorsingsperiode niet bij de Pool heeft aangeboden en vaststelt dat ver-
weerder zich gedurende de schorsingsperiode van twaalf maanden niet heeft aan-
geboden of van zich laten horen heeft" en inmiddels "in dienst is getreden in een 
betrekking aan wal";

Dat het arrest:
- oordeelt dat de intrekking van de inschrijving in de Pool, zoals bedoeld in ar-

tikel 14, §1, slechts kon genomen worden na het horen van verweerder en eiseres 
door dit te verzuimen haar zorgvuldigheidsplicht niet is nagekomen;

- op grond hiervan de beslissing van de directeur tot intrekking van de inschrij-
ving van 23 januari 1997 nietig verklaart;

- op grond van deze nietigverklaring de beslissing van 28 februari 1997, waar-
bij het door verweerder overeenkomstig artikel 30, §1, 3 van het koninklijk be-
sluit  ontvangen  wachtgeld  tijdens  zijn  periode  van  opleiding  ten  belope  van 
7.145 € teruggevorderd werd omdat verweerder op het ogenblik van de intrek-
king van de inschrijving op 20 januari 1997 slechts 288 dagen effectieve dienst 
had gepresteerd in de Belgische Koopvaardij, daar waar hij zich voor het ontvan-
gen van die wachtgelden ertoe verbonden had 956 effectieve dagen te zullen 
presteren, eveneens nietig verklaart;

Overwegende dat het arrest aldus ten onrechte beslist dat de directeur van eise-
res verweerder had dienen te horen alvorens diens inschrijving in de Pool in te 
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trekken op basis van artikel 14, §1 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 en 
zodoende de voormelde wettelijke bepaling schendt en het algemeen rechtsbe-
ginsel van behoorlijk bestuur miskent;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Kosten
Overwegende dat beslissingen in verband met de inschrijving in de Pool van 

de Zeelieden ter Koopvaardij nauw verbonden zijn met de werkloosheidsverze-
kering, zodat, gelet op artikel 580 en 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-
boek, eiseres dient te worden veroordeeld in de kosten;

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;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent.

3 november 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 549

3° KAMER - 3 november 2003

PENSIOEN — WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - VERTREKPUNT.

Wanneer  de  onverschuldigde  betaling  van  pensioenen  haar  oorsprong  vindt  in  de  
toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, begint de verjaringstermijn te  
lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan het betalend organisme1. (Art. 21, §3, 
tweede  lid  Wet  13  juni  1966  betreffende  de  rust-  en  overlevingspensioenen  voor 
arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder  Belgische  vlag,  mijnwerkers  en  vrijwillig 
verzekerden)

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. S.)

ARREST

(A.R. S.03.0045.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2003 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 14 dec. 1998, A.R. S.98.0002.N, nr. 518.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §3, eerste en tweede lid van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 

overlevingspensioenen  voor  arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder  Belgische  vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971 en 27 de-
cember 1973 en bij koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983;

- artikel 48 van de verordening (EG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van de verordening (EG) 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 (PB. L28, 30 ja-
nuari 1997);

- artikel 20, §1, laatste lid van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststel-
ling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt de bestreden beslissing van RVP van 8 augustus 2000 in 

zoverre zij ertoe strekt een bedrag van 18.700 BEF of 463,56 € terug te vorderen op de 
volgende gronden:

Artikel 21, §3, tweede lid van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overle-
vingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwer-
kers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 1971 en 27 december 
1973 en bij koninklijk besluit nr. 205 van 29 augustus 1983 bepaalt dat wanneer de onver-
schuldigde uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of verhoging van een buiten-
lands voordeel of een voordeel lastens een andere wetgeving, de terugvordering verjaart 
door verloop van zes maanden vanaf de datum van de beslissing die de voornoemde voor-
delen toekent of verhoogt.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 14 december 1998 (S.98.0002.N/8) beslist 
dat de termen "vanaf de datum van de beslissing" moeten uitgelegd worden als "vanaf de 
kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het  uitbetalend organisme." 
(Arr. Cass. 1998/77, 1123 en Soc. Kron. 1999, 263 alsook in R.W. 1999/2000, 47).

Zoals reeds uiteengezet in het feitelijk relaas sub I gaf de Sociale Verzekeringsbank 
met schrijven van 23 september 1999 kennis aan verweerster van haar beslissing inhou-
dende toekenning van een A.O.W.-pensioen aan deze laatste.

Op dezelfde datum (=23 september 1999) gaf de Sociale Verzekerings-bank van voor-
melde beslissing kennis aan eiser.

De beslissing tot terugvordering wordt echter door eiser slechts op 8 augustus 2000 be-
tekend aan verweerster zodat de termijn van zes maanden, zoals voorzien in artikel 21, §3, 
en in de interpretatie van het Hof van Cassatie, ruimschoots overschreden werd.

De terugvordering is dan ook verjaard.
Eiser betoogt dat de term "datum van kennisgeving van de beslissing" dient uitgelegd 

als zijnde de datum waarop de beschikking van het Nederlands orgaan, in casu de Sociale 
Verzekeringsbank, door het behandelend orgaan, in casu eiser, wordt doorgezonden d.w.z. 
betekend of ter kennis gebracht aan de betrokkenen (= verweerster).

Dit gebeurde, aldus eiser, in casu op 8 augustus 2000.
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Het arbeidshof is het niet eens met het standpunt van eiser.
De tekst van de wet, gecombineerd met de bewoordingen van het Hof van Cassatie, in 

zijn arrest van 14 december 1998 laat geen enkele twijfel bestaan aangaande de aanvangs-
termijn van de verjaring:

De wettekst spreekt inderdaad van een onverschuldigde uitbetaling die haar oorsprong 
vindt "in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel".

Volgens diezelfde tekst verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden, te re-
kenen "vanaf de datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of ver-
hoogt".

De tekst van de wet luidt dus onbetwistbaar op de datum van de beslissing die deze 
voornoemde voordelen toekent of verhoogt.

Het gaat hem dus om de datum van de beslissing van de buitenlandse instelling vermits 
het deze is die de voordelen toekent.

Waar het Hof van Cassatie nu stelt dat de in artikel 21, §3, tweede lid, voorkomende 
zinsnede "vanaf de datum van de beslissing" moeten uitgelegd worden als "vanaf de ken-
nisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme" wordt 
dus duidelijk bedoeld de kennisgeving aan de Rijksdienst voor Pensioenen, thans eiser, 
(het organisme dat de onverschuldigde uitbetaling deed), van de beslissing van de Neder-
landse instelling (die trouwens de voordelen toekent).

De datum van de mededeling van de beslissing is dus ongetwijfeld de beslissing, geno-
men door de buitenlandse instelling.

De bewoordingen van het Hof van Cassatie zijn duidelijk en ondubbelzinnig; het Hof 
van Cassatie heeft een correctie aangebracht op de wettekst.

Immers, de beslissingen van buitenlandse organen konden soms genomen worden op 
een bepaald ogenblik, maar slechts maanden later aan de Rijksdienst voor Pensioenen 
worden meegedeeld.

Toch zou de verjaringstermijn lopen vanaf de datum van de beslissing.
Uiteraard moet de Rijksdienst de kans hebben kennis te nemen van de buitenlandse be-

slissingen en werd de vertrekdatum van de verjaring verlegd van "de datum van de beslis-
sing" naar "de kennisname van deze beslissing door de Rijksdienst" omdat het anders mo-
gelijk zou zijn dat de facto de verjaringstermijn al verstreken was voor dat de Rijksdienst 
kennis kreeg van de beslissing (indien deze b.v. meer dan zes maanden na de beslissing 
werd meegedeeld aan de Rijksdienst).

Het argument dat eiser, ter staving van zijn stelling, haalt uit de tekst van de beschik-
king van de Sociale Verzekeringsbank en het begeleidend schrijven van 23 september 
1999 (akte van beroep blz. 3 "uiteenzetting van de grieven tweede en derde alinea") kan 
door het (arbeidshof) niet aanvaard worden als een dienend argument nu het niet het bui-
tenlands orgaan is dat kan bepalen hoe in de Belgische rechtsorde de verjaringstermijn 
dient berekend.

Door het arbeidshof wordt ook niet ingezien op welke wijze het standpunt van eiser te-
vens gestaafd zou worden door de tekst van het verslag van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers ter voorbereiding van de wet van 27 december 1973 tot verhoging van het 
pensioen der gewezen werknemers. In dit verslag wordt immers enkel gesteld dat de ter-
mijn van zes maanden om de volledige schuld terug te vorderen begint te lopen door het 
louter feit van de betekening aan de gerechtigde van zijn rechten in het buitenland. Welnu 
hieruit blijkt niet dat met "betekening aan de gerechtigde van zijn rechten in het buiten-
land" onbetwistbaar bedoeld wordt de "betekening door de Rijksdienst voor Pensioenen". 
Door de tekst als zodanig te interpreteren voegt de Rijksdienst een voorwaarde toe die 
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deze tekst niet bevat.
Evenmin wordt door het arbeidshof ingezien op welke wijze eiser bij toepassing van 

verjaringstermijn, zoals verweerster dit doet, zou verhinderd worden een definitieve Bel-
gische beslissing te treffen. Immers, nadat de Sociale Verzekeringsbank de Nederlandse 
beslissing aan eiser heeft betekend beschikt eiser nog over een termijn van zes maanden 
om zijn beslissing met betrekking tot het in België genoten pensioen te treffen en wanneer 
er hierdoor een schuld ontstaat in hoofde van de gepensioneerde deze binnen dezelfde ter-
mijn terug te vorderen. Dit kan overigens perfect in één en dezelfde beslissing gebeuren 
zoals zij trouwens in de thans voorliggende zaak eveneens gedaan heeft. Overigens komt 
het door eiser ingenomen standpunt met betrekking tot het aanvangstijdstip van de verja-
ringstermijn er op neer dat eiser eigenmachtig kan bepalen wanneer de verjaringstermijn 
begint te lopen want zolang zij de Nederlandse beschikking niet betekent, loopt de termijn 
ook niet. Dit zou er toe kunnen leiden dat het bedrag van de eventueel ten onrechte ont-
vangen uitkeringen dat de gepensioneerde dient terug te betalen onaanvaardbaar hoog op-
loopt m.a.w. eiser kan blijven stilzitten en ondertussen verhoogt de schuld van verweer-
ster. Dit kan niet de bedoeling geweest zijn van de wetgever. De verjaringstermijn heeft 
immers tot doel eiser te verplichten zo vlug mogelijk standpunt te laten innemen en te ver-
hinderen dat de gepensioneerde in een financieel debacle terechtkomt.

Uit het feit dat artikel 20 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 bepaalt dat 
de beslissing tot terugvordering van de schuld en de beslissing waarvan zij de uitvoering 
verzekert (in casu de Nederlandse beschikking en de daaruit voortvloeiende vermindering 
van het Belgisch pensioen) samen worden betekend kan naar het oordeel van het (arbeids-
hof) niet besloten worden dat de verjaringstermijn slechts begint te lopen vanaf de datum 
van betekening van de Nederlandse beschikking door eiser. Deze gezamenlijke beteke-
ning kan ook louter als doel hebben de gepensioneerde duidelijk te maken waarom de her-
zienings- en terugvorderingsbeslissing genomen werd, m.a.w. de buitenlandse beschik-
king wordt mee verstuurd als verantwoordingsstuk van de Belgische beslissing.

Eiser voert ook aan dat de eerste rechters er ten onrechte vanuit gaan dat de Sociale 
Verzekeringsbank op 23 september 1999 haar beschikking betekende aan verweerster.

Het arbeidshof merkt vooreerst op dat het Hof van Cassatie het in zijn arrest van 14 de-
cember 1998 niet heeft over "betekening" doch wel over "kennisgeving" van de beslissing 
en het arbeidshof vraagt zich af wat de brief van 23 september 1999 gericht aan verweer-
ster dan wel anders inhoudt dan verweerster ervan in kennis te stellen dat zij recht heeft 
op een pensioen naar Nederlands recht. De wijze waarop verweerster op de hoogte werd 
gebracht bevestigt nogmaals dat het duidelijk een kennisgeving betrof, met name werd 
aan verweerster op 23 september 1999 in een brief meegedeeld dat er een beschikking 
was getroffen over haar recht op A.O.W.-pensioen en in bijlage werd dan de beschikking 
zelf bijgevoegd.

Verder is het arbeidshof van mening dat de tekst van artikel 48.1 van verordening 574/2 
niet van aard is het standpunt van eiser te staven. Dit artikel stelt immers enkel dat de bui-
tenlandse instelling haar beslissing aan het behandelend orgaan, in casu eiser, toezendt en 
dit laatste hiervan kennis geeft aan de aanvrager door middel van een samenvatting waar-
bij de bedoelde beslissingen worden gevoegd. 

Welnu dit is niet strijdig met de regel van artikel 21, §3, tweede lid, voormeld en de in-
terpretatie van het Hof van Cassatie dat de verjaring begint te lopen vanaf het ogenblik dat 
eiser door toezending van de beslissing door het buitenlands orgaan kennis krijgt van de 
beslissing. Eiser verliest uit het oog dat het Hof van Cassatie in zijn arrest een duidelijk 
onderscheid maakt tussen "kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene" en "kennis-
geving van de beslissing aan het uitbetalend organisme". Hoe kan eiser dan stellen dat 
"met de datum van de buitenlandse beslissing bedoeld is de datum van de gezamenlijke 
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betekening van de beslissingen overeenkomstig artikel 48 van verordening 574/2" (cfr. 
aanvullende beroepsconclusies eiser). Artikel 48 heeft het immers alleen over de kennis-
geving aan de betrokkene doch het Hof van Cassatie maakt daarbuiten ook nog gewag van 
de "kennisgeving van de beslissing aan het uitbetalend organisme". Dit laatste is duidelijk 
een andere kennisgeving dan de "gezamenlijke betekening van de beslissingen aan de be-
trokkene" waar artikel 48.1, verordening 574/2 het over heeft. Overigens herhaalt het ar-
beidshof dat artikel 48.1, het ook heeft over toezending van de beslissing aan het behande-
lend orgaan, in casu eiser.

Ten onrechte stelt eiser dat de verjaringstermijn slechts kan beginnen te lopen op het 
ogenblik waarop de schuld ontstaat en dat dit de datum van betekening is door eiser aan 
verweerster van de beslissing die de schuld doet ontstaan, in casu 8 augustus 2000.

Immers het tweede lid van artikel 21, §3 van de wet van 13 juni 1966 betreffende de 
rust-  en overlevingspensioenen van arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, bepaalt voor de terugvordering van de in §1 
van dit artikel bedoelde prestaties, die ten onrechte werden uitbetaald, een bijzondere aan-
vangsdatum van  de  verjaringstermijn  wanneer  de  onverschuldigde  betaling  haar  oor-
sprong vindt in de toepassing of verhoging van een buitenlands voordeel.

Luidens deze wetsbepaling begint de verjaringstermijn te lopen "vanaf de datum van de 
beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt" wat volgens het Hof van 
Cassatie dient begrepen als "vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene 
en aan het uitbetalend organisme".

Grieven
Wanneer de door eiser gedane onverschuldigde uitbetaling van pensioenen haar oor-

sprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, dan verjaart 
de terugvordering ingevolge het artikel 21, §3, tweede lid van de wet van 13 juni 1966 
door verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing die de voor-
noemde voordelen toekent of verhoogt.

Met de termen vanaf de datum van de beslissing wordt bedoeld dat de verjaringstermijn 
begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

Volgens het artikel 48.1 van de verordening (E.G.) nr. 574/72 van de Raad van 21 
maart 1972 wordt de definitieve beslissing van het betrokken buitenlands orgaan houden-
de toekenning of verhoging van een buitenlands pensioen toegezonden aan het behande-
lend orgaan, in casu eiser. Na ontvangst van deze beslissing geeft het behandelend orgaan 
hiervan kennis aan de aanvrager, in casu verweerster. De kennisgeving gebeurt dus niet 
door het betrokken buitenlands orgaan maar door het behandelend orgaan.

Wanneer de door eiser gedane onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in de toe-
kenning van een buitenlands pensioen, dan verjaart de terugvordering ingevolge het arti-
kel 21, §3, tweede lid van de wet van 13 juni 1966 bijgevolg door verloop van zes maan-
den te rekenen vanaf de kennisgeving van de buitenlandse beslissing door eiser aan de 
aanvrager.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat met kennisgeving bedoeld 
wordt de kennisgeving van de beslissing van de Nederlandse instelling aan eiser, zodat de 
verjaring begint te lopen vanaf het ogenblik dat eiser door toezending van de beslissing 
door het buitenlands orgaan kennis krijgt van de beslissing. De verjaring begint immers 
pas te lopen vanaf de kennisgeving van de buitenlandse beslissing door eiser aan de aan-
vrager.

Uit het feit dat de Sociale Verzekeringbank haar beslissing houdende toekenning aan 
een A.O.W.-pensioen toezond aan eiser op 23 september 1999 heeft het bestreden arrest 
dan ook ten onrechte afgeleid dat de verjaringstermijn van zes maanden, zoals voorzien in 
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artikel 21, §3, tweede lid van de wet van 13 juni 1966, overschreden was op 8 augustus 
2000, datum waarop de beslissing tot terugvordering door eiser betekend werd aan ver-
weerster.

Na ontvangst van de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank heeft eiser hiervan 
immers overeenkomstig artikel 48.1 van de verordening (E.G.) nr. 574/72 van de Raad 
van 21 maart 1972 kennis gegeven aan verweerster op 8 augustus 2000 zodat de verja-
ringstermijn van zes maanden pas inging vanaf deze kennisgeving.

De beslissing tot terugvordering werd eveneens op 8 augustus 2000 door eiser aan ver-
weerster betekend overeenkomstig artikel 20, §1, laatste lid van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, zodat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat deze terugvor-
dering verjaard is (schending van artikel 21, §3, eerste en tweede lid van de wet van 13 
juni 1966, 48 van de verordening (E.G.) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 en 20, 
§1, laatste lid van het koninklijk besluit van 21 december 1967).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het tweede lid van artikel 21, §3 van de wet van 13 juni 

1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, voor 
de terugvordering van de in §1 van dit artikel bedoelde prestaties, die ten onrech-
te werden uitbetaald, een bijzondere aanvangsdatum van de verjaringstermijn be-
paalt wanneer de onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in de toepassing 
of de verhoging van een buitenlands voordeel of een voordeel in een andere re-
geling dan die bedoeld in §1;

Dat, luidens deze wetsbepaling, de verjaringstermijn begint te lopen "vanaf de 
datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt";

Overwegende dat de wetgever, door te voorzien in deze bijzondere aanvangs-
datum, heeft willen voorkomen dat de vordering tot terugbetaling van de onver-
schuldigde prestaties verjaard zou zijn vooraleer het betalend organisme het on-
verschuldigd karakter van de verleende prestaties heeft kunnen vaststellen;

Dat bij toekenning of verhoging van een buitenlands voordeel aan de betrokke-
ne, het betalend organisme het onverschuldigd karakter van de reeds verleende 
prestaties pas kan vaststellen nadat de buitenlandse beslissing aan het betalend 
organisme ter kennis is gebracht;

Dat uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de wetgever met de 
termen "vanaf de datum van de beslissing", in geval van toekenning of verhoging 
van een buitenlands voordeel, bedoeld heeft dat de verjaringstermijn begint te lo-
pen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan het betalend organisme;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat de verjaring aanvangt op het ogenblik van 
de kennisgeving van de buitenlandse beslissing door het uitbetalend organisme 
aan de aanvrager van het pensioen, faalt naar recht;

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

3 november 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
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zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Houtekier en Maes.

Nr. 550

2° KAMER - 4 november 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF - EENPARIGHEID.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF IN HOGER BEROEP VERZWAARD 
ZONDER EENPARIGHEID - BEPERKTE VERNIETIGING.

1º en 2° Wanneer het appèlgerecht, ook al vermindert het de geldboete, de door de eerste  
rechter  uitgesproken vervangende gevangenisstraf  verzwaart,  zonder dat  het vaststelt  
dat de beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de vernietiging beperkt tot  
die straf1.

(D. en N.)

ARREST

(A.R. P.03.0698.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 28 maart 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie en het bijgevoegd 

stuk die zijn ontvangen buiten de termijn bepaald bij artikel 420bis Wetboek van 
Strafvordering; 

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
- Geschonden wettelijke bepaling: artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
Overwegende dat het arrest, ofschoon het voor de telastleggingen het bedrag 

van de geldboete verlaagt, de vervangende gevangenisstraffen, die door het be-
roepen vonnis waren vastgesteld op veertien dagen (waarvan acht dagen met uit-
stel), op een maand brengt en aldus die straffen verzwaart zonder daarbij vast te 

1 Cass., 21 nov. 1984, A.R. 3768, nr. 182. 
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stellen dat het hof van beroep zulks met eenparigheid van stemmen heeft beslist;
Overwegende, voor het overige, dat de substantiële of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het een vervangende gevangenisstraf 

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten; 
Laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. D. Matthys, Gent.

Nr. 551

2° KAMER - 4 november 2003

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE STRAFWET - TOEPASSING OP 
FEITEN ONDER VROEGERE WET GEPLEEGD - VOORWAARDEN.

2º ARBEID — ALLERLEI - TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS - 
STRAFBAARHEID - TOEPASSELIJKE WETGEVING.

1º Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft,  
een feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en daarop 
dezelfde straffen stelt,  past de strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de feiten die  
onder de werking van de vroegere wet werden gepleegd1.

2º Nu zowel de artikelen 1, 4, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van het koninklijk besluit nr. 34 van  
20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit als  
de  artikelen  2,  4,  5,  12,  1°  en 2°,  14,  16,  17  en 18 van de wet  van 30 april  1999  
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,  dezelfde aangelegenheid 
regelen, de feiten onder dezelfde voorwaarden bestraffen en daarop dezelfde straffen 
stellen; volgt hieruit  dat de rechters wettig de nieuwe wet toepassen op de feiten die 
onder de werking van de vroegere wet werden gepleegd2.

(D.)

1 Cass., 31 okt. 2001, A.R. P.01.1162.F, nr. 589. 
2 Zie Cass., 15 feb. 1977, A.C. 1977, 667. 
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ARREST

(A.R. P.03.0836.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie 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 wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt 

als een wet die zij opheft, een feit onder dezelfde voorwaarden als die van de op-
geheven wet bestraft en daarop dezelfde straffen stelt, de strafrechter wettig de 
nieuwe wet toepast op de feiten die onder de werking van de vroegere wet wer-
den gepleegd;

Overwegende dat zowel de artikelen 1, 4, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van het ko-
ninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werkne-
mers van vreemde nationaliteit als de artikelen 2, 4, 5, 12, 1° en 2°, 14, 16, 17 en 
18 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers,  dezelfde aangelegenheid regelen,  de feiten onder  dezelfde voor-
waarden bestraffen en daarop dezelfde straffen stellen;

Dat hieruit volgt dat de appèlrechters wettig de nieuwe wet toepassen op de 
feiten die onder de werking van de vroegere wet werden gepleegd;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden, onaan-

tastbaar oordelen dat het personeel geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen 
maar werknemers waren, zodat geen toepassing kon worden gemaakt van artikel 
1, 8° van het koninklijk besluit van 11 december 1980 tot vrijstelling van bepaal-
de categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een be-
roepskaart voor de uitvoering van een zelfstandige beroepsactiviteit, ingevoegd 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1995 tot wijziging van 
voornoemd koninklijk besluit van 11 december 1980;

Dat zij aldus eisers verweer beantwoorden en de aangewezen wetsbepalingen 
niet schenden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden, eisers 
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verweer beantwoorden;
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 eiser in de kosten. 

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. A. De Roeck, Antwerpen.

Nr. 552

2° KAMER - 4 november 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
CASSATIEBEROEP DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN.

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van het openbaar  
ministerie  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  waardoor  de  beklaagde  wegens 
wanbedrijven naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, niet ontvankelijk verklaart,  
geen verwijzingsbeslissing inhoudt en uitspraak doet noch over een onregelmatigheid,  
verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering, noch 
over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval  van de strafvordering, is geen 
eindbeslissing en doet  evenmin uitspraak in  één der gevallen bedoeld in  artikel  416,  
tweede lid, Sv.1; het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen zulk arrest is niet-
ontvankelijk2.

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. V.)

ARREST

(A.R. P.03.0945.N)

1 Zie  Cass.,  11  jan.  2000,  A.R.  P.99.0905.N,  nr.  20  en  de  conclusie  van  advocaat-generaal  P. 
DUINSLAEGER en 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 en de conclusie van advocaat-generaal R. 
LOOP. 
2 Te  dezen  strekte  het  hoger  beroep  van  het  openbaar  ministerie  ertoe  de  beklaagde  naar  de 
correctionele rechtbank te doen verwijzen, enerzijds wegens de in de beschikking van verwijzing van 
de  raadkamer  reeds  weerhouden  wanbedrijven,  anderzijds  na  aanneming  van  verzachtende 
omstandigheden, van feiten als misdaad omschreven.
Die kwalificatieproblemen hadden geen betrekking op de regelmatigheid van de procedure of op de 
zuivering van nietigheden, zodat een onmiddellijk cassatieberoep niet-ontvankelijk was. 
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 juni 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen 

de  beschikking van de raadkamer waardoor verweerder  naar  de  correctionele 
rechtbank verwezen wordt, niet ontvankelijk verklaart;

Overwegende dat, krachtens artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvorde-
ring, cassatieberoep tegen een niet-definitief arrest openstaat onder meer wan-
neer dit uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het-
zelfde wetboek;

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis en uit de context van die wetsartike-
len evenwel blijkt  dat tegen een niet-definitief arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling  slechts  cassatieberoep  mogelijk  is  wanneer  dit  arrest  uit-
spraak doet over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in arti-
kel 131, eerste lid Wetboek van Strafvordering, of over een grond van niet-ont-
vankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf een verwijzingsbeslis-
sing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een verzuim of een nie-
tigheid;

Dat hieruit volgt dat die beperking ook van toepassing is wanneer het cassatie-
beroep uitgaat van het openbaar ministerie en gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op zijn hoger beroep tegen 
een beschikking van de raadkamer;

Overwegende dat het bestreden arrest geen verwijzingsbeslissing inhoudt en 
uitspraak doet  noch over een onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid als be-
doeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering, noch over een grond van 
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering;

Overwegende dat het arrest aldus geen eindbeslissing is en evenmin in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering uitspraak 
doet;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep, geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 553

2° KAMER - 4 november 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
CASSATIEBEROEP TEGEN ARREST KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BETREFFENDE BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID.

Geen  onmiddellijk  cassatieberoep  staat  open  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking  
van  de  onderzoeksrechter  met  toepassing  van  art.  61quinquies  Sv.  ingevolge  een  
verzoek bijkomende onderzoekshandelingen te stellen1. (Art. 416 Sv.)

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. P.03.1277.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 augustus 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
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 aantal grieven 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 het arrest uitspraak doet over eisers hoger beroep tegen de 

beschikking van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 61-
quinquies Wetboek van Strafvordering ingevolge eisers verzoek bijkomende on-
derzoekshandelingen te stellen;

Overwegende dat dergelijk arrest geen eindbeslissing is, maar slechts een ar-
rest  van onderzoek waartegen, behoudens de gevallen bepaald in artikel 416, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering, zoals aangevuld door artikel 37 van de 
1 Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0234.F, nr. 179. 
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wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium 
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, geen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat;

Overwegende dat het arrest geen uitspraak doet in een der gevallen bepaald in 
artikel 416, tweede lid, voormeld, zodat het cassatieberoep voorbarig is;

Overwegende dat het feit dat tegen het arrest geen onmiddellijk cassatieberoep 
openstaat, niet met zich meebrengt dat eiser zijn verweermiddelen voor de fei-
tenrechter niet ten volle kan laten gelden of dat zijn recht op een eerlijk proces in 
het gedrang komt;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser verzoekt dat de volgende prejudiciële vraag aan het Ar-

bitragehof zou worden gesteld: "Is artikel 416 Wetboek van Strafvordering, gele-
zen in combinatie met artikel 61quinquies in strijd met het principe van gelijk-
heid der burgers, daar waar artikel 416 Wetboek van Strafvordering de mogelijk-
heid tot cassatieverhaal ontneemt aan de partijen over een afwijzing van gevraag-
de onderzoeksmaatregelen, en daar waar de procureur de mogelijkheid heeft ook 
na de verwijzing nog bijkomende onderzoeksmaatregelen te vorderen van de on-
derzoeksrechter";

Overwegende dat na de verwijzing van de beklaagde naar de feitenrechter, de 
onderzoeksrechter van het onderzoek ontheven is zodat het openbaar ministerie 
hem geen bijkomende onderzoeksdaden meer kan vorderen;

Dat het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag uitgaat van een onjuis-
te rechtsopvatting, mitsdien niet ontvankelijk is;

B. Afstand
Overwegende dat Mr. Fernand Moeykens, advocaat bij de balie te Brugge, in 

ondergeschikte orde namens eiser afstand van het cassatieberoep doet;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verleent akte van de afstand;
Veroordeelt eiser in de kosten.

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. F. Moeykens en J. Taillaert, Brugge.

Nr. 554

2° KAMER - 4 november 2003

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- MOTIVERINGSVERPLICHTING.

Overeenkomstig de artikelen 23, 4° en 30, §4 Voorlopige Hechteniswet moet de kamer van  
inbeschuldigingstelling antwoorden op de conclusie van de verdachte, ook wanneer die  
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conclusie een onregelmatigheid van de rechtspleging opwerpt waardoor de voorlopige  
hechtenis niet verder zou kunnen worden gehandhaafd1.

(V.H.)

ARREST

(A.R. P.03.1374.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een aantal grieven voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grieven
Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 23, 4° en 30, §4, Voorlopige 

Hechteniswet,  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  moet  antwoorden  op  de 
conclusie van de verdachte ook wanneer die conclusie een onregelmatigheid van 
de rechtspleging opwerpt waardoor de voorlopige hechtenis niet verder zou kun-
nen worden gehandhaafd;

Overwegende dat eiser in conclusie voor de appèlrechters opwierp dat ondanks 
de omstandigheid dat hij op 29 september 2003 met toepassing van artikel 22 
Voorlopige Hechteniswet de onderzoeksrechter om een samenvattende ondervra-
ging verzocht, daaraan tot voor zijn verschijning voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling nog steeds geen gevolg werd verleend, "waarbij (eiser) het niet ver-
krijgen van een samenvattend verhoor wil inroepen alszijnde procedurefout" en 
onder meer om die reden "te zeggen voor recht dat er geen wettelijke redenen 
meer zijn de voorlopige hechtenis te verlengen";

Overwegende dat de appèlrechters noch met de redenen die zij overnemen van 
de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie noch met eigen redenen 
deze conclusie beantwoorden;

Dat de grief gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot cassatie zonder verwijzing kun-

nen leiden;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt het bestreden arrest;

1 Zie: G. WARSON, “De samenvattende ondervraging en het recht van verdediging”, noot onder K.I. 
Brussel, 31 mei 2001, R.W. 2002-2003, 98. 
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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 Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 555

2° KAMER - 4 november 2003

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VERBETERING, VERVANGING OF AANVULLING VAN REDENGEVING VAN BEVEL TOT AANHOUDING.

De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij de  
wettigheid  van  het  bevel  tot  aanhouding  toetsen,  vermogen  de  door  de 
onderzoeksrechter  vermelde  ernstige  aanwijzingen  van  schuld  en  feitelijke  
omstandigheden te verbeteren, hetzij door een verkeerde redengeving te vervangen door  
een juiste, hetzij  door een ontoereikende redengeving aan te vullen1.  (Art. 16, §§1 en 
5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(L.)

ARREST

(A.R. P.03.1388.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals 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, naar luid van artikel 16, §5, Voorlopige Hechteniswet, het 

bevel tot aanhouding de opgave bevat van het feit waarvoor het wordt verleend, 
de wetsbepaling vermeldt die bepaalt dat het feit een misdaad of een wanbedrijf 
is en het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen van schuld; dat de rechter in 
het bevel tot aanhouding de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke 

1 Zie Cass., 23 juni 1994, A.R. P.94.0808.N, nr. 331 en de noot 1.
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eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis 
wettigen gezien de criteria bepaald in artikel 16, §1, Voorlopige Hechteniswet, 
vermeldt;

Overwegende dat de raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, wanneer zij de wettigheid van het bevel tot aanhouding te toetsen, 
vermogen  de  door  de  onderzoeksrechter  vermelde  ernstige  aanwijzingen  van 
schuld en feitelijke omstandigheden te verbeteren, hetzij door een verkeerde re-
dengeving te vervangen door een juiste, hetzij door een ontoereikende redenge-
ving aan te vullen; 

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het geenszins zo is dat in het 
bevel tot aanhouding elke vermelding ontbreekt, en deze aanvullen met de rede-
nen vermeld in de vordering van de procureur-generaal die zij overnemen;

Dat zij zodoende wettig overeenkomstig artikel 16 Voorlopige Hechteniswet, 
het aanhoudingsbevel aanvullen en verbeteren;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige, het middel niet ontvankelijk is in zoverre 

het opkomt tegen het oordeel in feite van de appèlrechters dat, met toepassing 
van de criteria vermeld in artikel 16, §1, derde lid, Voorlopige Hechteniswet, om 
redenen van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, de voort-
zetting van de voorlopige hechtenis is vereist;

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.

4 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Kemps, Mechelen.

Nr. 556

2° KAMER - 5 november 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTBANK - STRAFZAKEN - STRAF - 
MISDRIJF DAT BIJZONDER SCHADELIJK IS VOOR HET OPENBAAR BELANG - GEEN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - KEUZE VAN DE WETGEVER - GEVOLG - BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN - GELDBOETE.

2º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
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VERSCHONINGSGRONDEN - MISDRIJF DAT BIJZONDER SCHADELIJK IS VOOR HET 
OPENBAAR BELANG - GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - KEUZE VAN DE WETGEVER - 
GEVOLG - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ART. 6.1 - RECHT VAN TOEGANG TOT DE 
RECHTBANK - BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - GELDBOETE.

3º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE 
DRANKEN - MISDRIJF DAT BIJZONDER SCHADELIJK IS VOOR HET OPENBAAR BELANG - GEEN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - KEUZE VAN DE WETGEVER - GEVOLG - RECHTEN VAN DE MENS 
- E.V.R.M. - ART. 6.1 - RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTBANK.

4º BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - GELDBOETE - 
MISDRIJF DAT BIJZONDER SCHADELIJK IS VOOR HET OPENBAAR BELANG - GEEN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - KEUZE VAN DE WETGEVER - GEVOLG - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - 
ART. 6.1 - RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTBANK.

1º, 2°, 3° en 4° Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt,  
verbiedt de wetgever niet, ter bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor  
het algemeen belang beschouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet  
voor dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten1; dat is het geval voor de 
geldboete die opgelegd wordt bij art.  35 K.B. 3 april  1953 tot samenordening van de  
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Artt. 35, 42 
en  43 K.B.  van 3 april  1953 gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste dranken)

(R. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0810.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels 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 tweede middel:
Overwegende dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden de wetgever niet verbiedt, ter bestraf-
fing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het algemeen belang be-

1 Zie A.H., 29 maart 2000, nr. 38/2000, §B.6.2; 6 april 2000, nr. 41/2000, §B.3.2; 14 feb. 2000, nr. 
16/2001, §B.3.5. 
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schouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet voor dat misdrijf 
opgelegde straf niet zal kunnen verzachten; 

Dat, bijgevolg, de appèlrechters, door eiser te veroordelen de bij wet bepaalde 
boete te betalen, op grond dat die wet "geen verzachtende omstandigheden toe-
kent inzake de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken" en "dat de 
wetgever moet oordelen of er grond toe bestaat de rechter tot strengheid te dwin-
gen wanneer een misdrijf het algemeen belang ernstig aantast", hun beslissing 
met redenen omkleden en 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.

5 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Dehon, Brussel en De Bruyn.

Nr. 557

2° KAMER - 5 november 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VOOR DE EERSTE RECHTER - NIETIGHEID - VOORWAARDE.

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - 
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE EERSTE RECHTER - NIETIGHEID - VOORWAARDEN.

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BEROEPEN 
BESLISSING - NIETIGHEID - BESLISSING IN HOGER BEROEP - EIGEN REDENEN - GEVOLG.

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEROEPEN 
BESLISSING - NIETIGHEID - BESLISSING IN HOGER BEROEP - EIGEN REDENEN - GEVOLG.

5º HOGER BEROEP — ALGEMEEN - BEROEPEN BESLISSING - NIETIGHEID - BESLISSING 
IN HOGER BEROEP - EIGEN REDENEN - GEVOLG.

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN 
DE TERECHTZITTINGEN - NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE - BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE ZAAK 
- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET RECHTSCOLLEGE - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING.

7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTINGEN - NIETIGHEID - DRAAGWIJDTE - BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE 
ZAAK - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET RECHTSCOLLEGE - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING.
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1º en 2° Het middel waarin eiser betoogt dat een burgerlijke partijstelling door tussenkomst  
op de terechtzitting van de correctionele rechtbank nietig is, is niet ontvankelijk als het  
niet aan het appèlgerecht is voorgelegd, wanneer het hof van beroep die nietigheid niet  
heeft overgenomen1. (Art. 2 Wet 29 april 1806)

3º, 4° en 5° De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond 
van eigen redenen, neemt de mogelijke nietigheid ervan niet over2.

6º en 7° De bij art. 190 Sv. bepaalde nietigheid, op straffe waarvan de behandeling in het 
openbaar geschiedt, heeft betrekking op de behandeling en berechting van de zaak, en 
niet op de aanhangigmaking zelf van de zaak bij het strafgerecht, zoals de burgerlijke 
partijstelling. (Art. 190 Sv.)

(U. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0900.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2003 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, ten gevolge 
van een arrest van het Hof van 23 juni 1999.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, in correctionele politiezaken, de beklaagde, luidens artikel 2 

van de wet van 29 april 1806 dat maatregelen inzake de rechtspleging in crimine-
le en correctionele zaken voorschrijft, geen ontvankelijk cassatiemiddel zal kun-
nen voordragen waarin hij nietigheden aanvoert die in eerste aanleg zouden zijn 
begaan en die hij voor het hof van beroep niet heeft opgeworpen, met de nietig-
heid wegens onbevoegdheid als enige uitzondering;

Overwegende dat, enerzijds, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de appèlrechters zou hebben geconcludeerd tot 
nietigheid van de burgerlijke-partijstelling, door tussenkomst, van de naamloze 
vennootschap Royale belge op de terechtzitting van 18 december 1995 van de 
Correctionele Rechtbank te Namen;

Overwegende dat, anderzijds, de appèlrechters de door het middel aangeklaag-
de nietigheid niet hebben overgenomen, aangezien ze het bestreden vonnis ver-
nietigd hebben en uitspraak hebben gedaan op grond van eigen redenen;

Dat het middel, wat dat betreft, vreemd is aan het bestreden arrest en derhalve 

1 Zie Cass., 13 juni 2000, A.R. P.98.0810.N, nr. 357.
2 Zie Cass., 1 dec. 1988, A.R. 5742, nr. 191; 22 mei 1998, A.R. C.97.0109.F, nr. 265; 7 mei 1999, 
A.R. D.98.0044.N, nr. 271; 15 jan. 2003, A.R. P.02.1296.F, nr. 30.
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niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het in werkelijkheid 

betoogt  dat  het  aangeklaagde  verzuim door  de  appèlrechters  ambtshalve  had 
moeten zijn opgeworpen, op een onjuiste juridische vooronderstelling berust;

Dat, immers, de bij artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde 
nietigheid betrekking heeft op de behandeling en berechting van de zaak, en niet 
op de aanhangigmaking zelf van de zaak bij het strafgerecht;

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

5 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 558

2° KAMER - 5 november 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - 
AANHOUDINGSBEVEL - BETEKENING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - BETEKENING - 
AGENT VAN DE OPENBARE MACHT - HOEDANIGHEID - BEWIJS.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BEVEL TOT MEDEBRENGING - BETEKENING - 
AGENT VAN DE OPENBARE MACHT - HOEDANIGHEID.

1º Art. 18 Wet Voorlopige Hechtenis, betreft de betekening van een aanhoudingsbevel, en  
niet die van het bevel tot medebrenging. (Art. 18 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º  en  3°  De  hoedanigheid  van  agent  van  de  openbare  macht,  die  belast  is  met  de  
betekening van een aanhoudingsbevel, kan blijken uit een stuk van het strafdossier, dat  
met  die  betekening  geen  verband  houdt1.  (Artt.  7,  tweede  lid  en  8,  eerste  lid  Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1403.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

1 Zie Cass., 13 dec. 2000, A.R. P.00.1660.F, nr. 689.



Nr. 558 - 5.11.03 HOF VAN CASSATIE 2049 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat artikel 18 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlo-

pige hechtenis betrekking heeft op de betekening van het aanhoudingsbevel en 
niet op die van het bevel tot medebrenging;

Overwegende dat artikel 8, eerste lid van die wet bepaalt dat het bevel tot me-
debrenging betekend wordt door een agent van de openbare macht, die een af-
schrift van het bevel aan de betrokkene ter hand stelt en daarvan een akte op-
maakt;

Dat de agent van de openbare macht die belast is met de betekening en uitvoe-
ring van het bevel tot medebrenging, met toepassing van artikel 7, tweede lid van 
dezelfde wet, een proces-verbaal moet opmaken dat met name melding maakt 
van het juiste uur van de effectieve vrijheidsbeneming, het juiste uur van de bete-
kening van het bevel tot medebrenging aan de betrokkene en alles wat de agen-
ten van de openbare macht hebben verricht om de betrokkene ter beschikking 
van de onderzoeksrechter te stellen;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt "dat de ge-
naamde O.M., die niet anders omschreven wordt in het document [dat het bevel 
tot medebrenging bevat, alsook de vermelding van dag en uur waarop dat bevel 
aan eiser is getoond, en van de afgifte van een kopie van het bevel aan laatstge-
noemde], die betekening heeft verricht; dat, evenwel, en met name uit proces-
verbaal 5381/03 (stuk 181), volgt dat [voornoemde] de hoedanigheid heeft van 
eerstaanwezend inspecteur van politie, hulpofficier van gerechtelijke politie van 
de heer procureur des Konings, en dat hij dus de hoedanigheid heeft om die bete-
kening te verrichten"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn beslissing 
dat de betekening van het bevel tot medebrenging regelmatig is, naar recht ver-
antwoordt;

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.

5 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. M. Sanrarelli, Bergen.

Nr. 559

1° KAMER - 6 november 2003

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING VAN 
B.T.W.-TEGOEDEN - TOEPASSINGSVOORWAARDEN - WETTELIJKE REGELING - GEVOLGEN - 
MOGELIJKHEID TOT RECHTERLIJKE TOETSING.

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING VAN 
B.T.W.-TEGOEDEN - TOETSING DOOR DE BESLAGRECHTER - DRAAGWIJDTE.

1º Uit artikel 76, §1, derde lid B.T.W.-Wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven  
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding van B.T.W.-tegoeden te 
voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder  
derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de geldigheid van de 
inhouding  te  laten  toetsen  door  de  rechter;  uit  die  wetsbepaling  volgt  niet  dat  de  
inhouding  alleen  mag  worden  gedaan  wanneer  aan  alle  voorwaarden  van  het  
Gerechtelijk Wetboek voor het leggen van een beslag onder derden is voldaan1. (Art. 76, 
§1, derde lid W.B.T.W.; Art. 8.1, §3 K.B. nr. 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de 
teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door art. 8 
K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993)

2° In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid  
van de inhouding van B.T.W.-tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te 
toetsen  of  de  schuldvordering  van de Administratie,  hoewel  betwist,  prima facie  een  
zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk  
Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude aangevoerd  
in  de processen-verbaal  van de B.T.W.-administratie  de inhoudingsmaatregel  kunnen 
rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak  
om de belangen van de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit  
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel2.  (Art. 76, §1, derde lid W. 
B.T.W.; art. 8.1, §3 K.B. nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven 
inzake de belasting over de toegevoegde waarde)

(B.V.B.A. DE DITS BAKKERIJ T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.00.0144.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

1 Cass., 3 jan. 2003, A.R. nr. C.00.0116.N, met concl. O.M..
2 Ibid.
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III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt omschreven:
Verschillende BTW-tegoeden van eiseres werden door verweerder ingehou-

den.
Eiseres heeft telkens verzet aangetekend teneinde de inhouding van die tegoe-

den onwettig en nietig te horen verklaren.
Bij beschikkingen respectievelijk gewezen op 15 september 1995, 11 oktober 

1996, 3 januari 1997 en 5 december 1997 door de beslagrechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen, werden de vorderingen van eiseres tot opheffing 
van de BTW-inhoudingen gegrond verklaard.

Verweerder heeft tegen die beschikkingen hoger beroep ingesteld.
Het bestreden arrest voegt de zaken samen, verklaart de hogere beroepen in de 

vier zaken gegrond en de incidentele beroepen ongegrond, doet de vier beroepen 
beschikkingen teniet en verklaart de vier oorspronkelijk door eiseres geformu-
leerde verzetten tegen de inhoudingen van belastingkredieten inzake BTW onge-
grond en verwijst eiseres in de kosten van beide aanleggen.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 105, 149 en 159 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van het Europese gemeenschapsrecht houdende het even-

redigheidsbeginsel;
- de artikelen 5, 99 en 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap, gesloten te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, 
zowel in de eerste versie vóór als na de wijziging ervan door het Verdrag van de Europese 
Unie opgemaakt te Maastricht op 7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 26 november 
1992;

- artikel 18, lid 4 van de Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de 
harmonisatie van de wetgeving der Lid-Staten inzake omzetbelasting-Gemeenschappelijk 
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 1395, 1396, 1413, 1415 en 1420 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 76, §1 van het BTW-Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 86 van de Wet van 

28 december 1992;
- artikel 8¹, §3, lid 4 en lid 10 van het BTW-K.B. nr. 4 van 29 december 1969 met be-

trekking tot  teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde,  zoals gewijzigd 
door artikel 8 van het K.B. van 29 december 1992 en vervangen door artikel 7 van het 
K.B. van 14 april 1993.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist bij het bestreden arrest dat noch het gelijkheidsbeginsel noch 

artikel  76 BTW-Wetboek noch het  evenredigheidsbeginsel  van het  Europees gemeen-
schapsrecht werden geschonden en verklaart dientengevolge de hogere beroepen in de 
vier dossiers gegrond en de incidentele beroepen ongegrond, doet de vier bestreden be-
schikkingen van de beslagrechter teniet en verklaart, opnieuw rechtdoende, de vier oor-
spronkelijke door eiseres geformuleerde verzetten tegen de inhoudingen van belastingkre-
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dieten inzake BTW ongegrond en verwijst haar in de gerechtkosten van de beide instan-
ties om redenen:

"(...) dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid der Belgen en de niet-discrimi-
natie inzake belastingen niet in de weg staan dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat;

Dat alle BTW-belastingplichtigen die zich in dezelfde feitelijke toestand bevinden on-
derworpen zijn aan dezelfde behandeling en dit ter vrijwaring van de inning van de gelden 
van de schatkist;

Dat de invoering van de inhouding der BTW-tegoeden tot doel heeft de belangen van 
de schatkist te vrijwaren, namelijk een bescherming te bieden tegen de steeds meer voor-
komende al dan niet georganiseerde insolvabiliteit van BTW-plichtigen die wel aanspraak 
maken op teruggave van BTW-tegoeden terwijl zij anderzijds schuldenaar zijn van be-
langrijke BTW-sommen;

Dat de inhoudingsprocedure derhalve alleszins een legitiem doel heeft; (...)
Dat de procedure van inhouding van BTW-tegoeden betrekking heeft op alle BTW-

plichtigen die hetzij ten aanzien van de BTW-administratie een schuld hebben die ze be-
twisten (alinea 4 van artikel 8¹, §3 van het betreffend K.B.) hetzij op BTW-plichtigen die 
schuldenaar zullen worden van de BTW-administratie op grond van bewijzen of ernstige 
vermoedens dat verkeerde of onvolledige gegevens werden opgenomen in BTW-aangiften 
(alinea 5 van voormeld wetsartikel); (...)

Dat derhalve bij de introductie van de maatregel der inhouding der BTW-tegoeden een 
absoluut objectief criterium werd ingesteld om de categorieën van personen af te bakenen 
die het voorwerp zouden uitmaken van de nieuwe bewarende maatregel; (...)

Dat de toestand van andere burgers die onderworpen kunnen zijn aan een bewarend be-
slag  waarop het  gemeen recht  van toepassing  is,  niet  vergeleken kan  worden met  de 
BTW-belastingplichtigen die aan een speciale wet zijn onderworpen;

Dat de opheffing van het beslag wel mogelijk is binnen de voorwaarden van de desbe-
treffend voorziene speciale wetgeving en deze voorwaarden voor alle belastingplichtigen 
die zich in dezelfde feitelijke situatie bevinden dezelfde zijn;

Dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën van personen kan worden 
ingesteld voor zover voor het onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat;

Dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou worden wanneer vast zou staan dat de aan-
gewende middelen niet evenredig zijn met het beoogde doel; Dat het doel erin bestaat de 
rechten van de schatkist te vrijwaren;

Dat de maatregel van inhouding op zich geenszins onevenredig is met het beoogde doel 
zoals uiteengezet en een objectieve en redelijke verantwoording heeft; dat het vrijwaren 
van de rechten van de schatkist het best gediend is met de inhoudingen der tegoeden;

Dat deze inhoudingen alleen worden opgelegd in de gevallen voorzien in lid 4 en lid 5 
van artikel 8¹, §3 van voormeld K.B.;

Dat het Arbitragehof stelt dat de artikelen 10 en 11 der Grondwet worden geschonden 
wanneer de procedure van inhouding aan de personen die er het voorwerp van uitmaken 
een daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van de in-
houding zou ontzeggen;

Dat niet wordt aangetoond door (eiseres) dat aan de beslagrechter iedere daadwerkelij-
ke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en geldigheid van de inhouding wordt ont-
zegd;
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(...) dat de Koning in het voordeel van de administratie van de BTW, registratie en do-
meinen een inhouding kan voorzien die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin 
van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat de wetgever door te stellen dat deze inhouding van artikel 76 BTW-wetgeving 
slechts als een bewarend beslag onder derden geldt zonder dat het een bewarend beslag 
onder derden is,  duidelijk de mogelijkheid heeft willen bieden aan de Koning om ten 
dienste van de administratie van de BTW, registratie en domeinen een rechtsfiguur te cre-
ëren waarmee zij hetzelfde doel kan bereiken als een bewarend beslag onder derden, inge-
geven door de rechtmatige zorg van de wetgever om de rechten van de Schatkist te vrij-
waren in de strijd van de administratie tegen belastingontduiking en fraude;

Dat de verwijzing naar de rechtsfiguur van het bewarend beslag onder derden er toe 
strekt de gevolgen van dergelijk beslag toepasselijk te maken op de bedoelde inhouding 
zodat deze rechtsfiguur hetzelfde effect heeft als een bewarend beslag onder derden;

Dat de Koning dan ook niets anders heeft gedaan dan de bevoegdheid uit te oefenen die 
hem is toegekend door artikel 76, §1, derde lid van het BTW-Wetboek;

Dat het gaat om een beslag sui generis, namelijk een procedure eigen in fiscale zaken 
en er geen bewarend beslag onder derden conform artikel 1445 van het Gerechtelijk Wet-
boek mee bedoeld wordt;

Dat de bevoegdheid van de beslagrechter terzake specifiek is en namelijk zoals om-
schreven in het K.B. nummer 4;

Dat indien deze inhouding op geen enkel punt zou afwijken van de bestaande rechtsfi-
guur voorzien in het Gerechtelijk Wetboek namelijk het bewarend beslag onder derden, 
dit niet uitdrukkelijk had dienen voorzien te worden door artikel 76 van het BTW-Wet-
boek;

Dat deze afwijking dan ook geldt voor de voorwaarde van het spoedeisend karakter van 
de zaak in die zin dat de voorwaarde van spoedeisendheid geacht wordt vervuld te zijn;

Dat de Koning dan ook op geen enkele wijze de wet heeft geschonden;
Dat dit beslag sui generis omschreven in het K.B. nummer 4 BTW dan ook niet strijdig 

kan zijn met de bepalingen vervat in het Gerechtelijk Wetboek inzake bewarend beslag 
onder derden daar het geen bewarend beslag onder derden is, maar slechts de gevolgen er-
van deelt;

Dat artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek dan ook niet wordt geschonden door de 
bepaling van alinea 10 van artikel 8, §3 K.B. nummer 4 gezien dit artikel een aanvulling 
en uitbreiding vormt van artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat de bevoegdheid van de beslagrechter niet wordt aangetast of beperkt; dat de beslag-
rechter zowel bij het bewarend beslag als bij de inhouding van BTW-tegoeden binnen het 
kader van de hem toebedeelde rechtsmacht zowel de grondvoorwaarden in het concrete 
geval als de procedurele aspecten van het gelegde beslag onderzoekt volgens de toepasse-
lijke regelgeving;

(...)
Dat de beslagrechter in hoofde van de administratie van de BTW, registratie en domei-

nen dient na te gaan of er een schuldvordering bestaat die prima facie een voldoende 
schijn van gegrondheid heeft doch niet vereist wordt dat de schuldvordering effectief 'ze-
ker' is;

Dat er slechts een miniem verschil bestaat met het gewone bewarend beslag gezien de 
beslagrechter immers in principe bij inhouding van BTW-tegoeden een bewarend beslag 
moet toelaten, zelfs indien de schuldvordering niet 'zeker' is in de zin van artikel 1415 van 
het Gerechtelijk Wetboek;
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Dat echter de schuldvordering van de administratie steeds opeisbaar dient te zijn en de 
BTW-schuld steeds becijferd of minstens becijferbaar dient te zijn, hetgeen een identieke 
controlebevoegdheid impliceert zoals bij de gewone bewarende beslagen;

Dat artikel 8, §3 K.B. nr. 4 derhalve in overeenstemming is met artikel 76 BTW-wet en 
geenszins strijdig met de artikelen 1395, 1396, 1413, 1415 en 1420 van het Gerechtelijk 
Wetboek;

Dat bovendien (eiseres) noch voor de beslagrechter, noch voor de bodemrechter enig 
element heeft voorgelegd als tegenbewijs voor de vaststellingen opgenomen in de diverse 
p.v.'s;

Dat de processen-verbaal overeenkomstig artikel 59, §1 WBTW het bewijs opleveren 
zolang het tegendeel niet is bewezen en bijgevolg volstaan om het bestaan en de omvang 
van de BTW schuld in hoofde van de belastingplichtige aan te tonen en een afwijking vor-
men op het gemeen recht inzake bewarend beslag;

Dat hierdoor echter aan de belastingplichtige geenszins een daadwerkelijk rechterlijke 
toetsing van zijn zaak door de beslagrechter wordt ontzegd; dat de belastingplichtige zelf 
de onjuistheid van de bewijzen of ernstige vermoedens die door de administratie worden 
weerhouden dient aan te tonen, temeer omdat het vermoeden iuris tantum van juistheid 
enkel verbonden is aan de vaststellingen opgenomen in het proces-verbaal en zich niet uit-
strekt tot de besluiten die de controle-agenten uit de vaststellingen hebben getrokken;

Dat het bewijs dat de belastingplichtige dient te leveren zeker moet zijn; dat hij zich 
niet mag beperken tot het aantonen van de waarschijnlijke onjuistheid van de in de pro-
cessen-verbaal opgenomen feiten;

Dat (eiseres) dit bewijs geenszins levert;
(...) dat de beslagrechter in het kader van de inhoudingen een fundamentele rol te ver-

vullen heeft:
- hij moet nagaan of de inhoudingsprocedure regelmatig werd toegepast overeenkom-

stig de vormvoorwaarden zoals bepaald in het K.B. nr. 4;
- hij moet nagaan of de grondvoorwaarden van de inhouding zoals bepaald bij het K.B. 

nr. 4 vervuld zijn;
Dat deze grondvoorwaarden terzake zijn:
a) het bestaan van een belastingskrediet dat voortkomt uit de periodieke aangiften die 

door de belastingplichtige eenzijdig werden ingevuld en ingediend;
b) het bestaan van een schuldvordering van de Staat ten opzichte van de BTW-plichti-

ge, die door laatstgenoemde wordt betwist; de schuldvordering moet voortvloeien uit in-
breuken op het BTW-Wetboek of op de uitvoeringsbesluiten, die werden begaan voor de 
indieningdatum van de BTW-aangifte waaruit het BTW-krediet is ontstaan;

Dat de beslagrechter in het kader van alinea 4 dient na te gaan of de schatkist beschikt 
over een toereikende schuldvordering; hij moet verifiëren of de BTW-administratie prima 
facie gelijk heeft; dat de schuldvordering wel betwist is doch deze betwisting geen af-
breuk doet aan het feit dat de schatkist beschikt over een schuldvordering jegens de belas-
tingplichtige;

Dat de functie van de beslagrechter identiek is aan zijn functie bij de beoordeling van 
de grond- en vormvoorwaarden van de beslagen zoals bedoeld in deel 5 van het Gerechte-
lijk Wetboek;

Dat er enkel een verschil is om over te gaan tot de inhouding waar de vereiste voor-
waarden soepeler zijn en in het bijzonder niet vereist is dat de administratie beschikt over 
een schuldvordering die 'zeker' is in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk Wet-
boek; voldoende is dat deze bestaat;
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(...) dat de beoordeling door de beslagrechter zal geschieden overeenkomstig de wette-
lijke opdracht van de beslagrechter en de wijze waarop hij recht spreekt namelijk prima 
facie en na summier onderzoek;

Dat artikel 8¹, §3, lid 4 van het voormeld K.B. de beslagrechter toelaat te onderzoeken 
of  de bewijswaarde van de processen-verbaal worden weerlegd;  dat  terzake zelfs niet 
wordt aangetoond of aangevoerd dat de bewuste processen-verbaal niet correct zouden 
zijn;

Dat gelet op hogere elementen er geen enkele reden is om een prejudiciële vraag te stel-
len aan het Arbitragehof;

Dat het aangevoerde middel dan ook geenszins opgaat".
En voor wat het Europees gemeenschapsrecht betreft, om redenen:
"(...) dat volgens hogere rechtspraak echter door de nationale rechter dient onderzocht 

of het Europeesrechtelijk evenredigheidsbeginsel niet is geschonden; dat het Hof van Jus-
titie desbetreffend een aantal toetsingscriteria aanreikt die moeten worden gehanteerd om 
de bestaande Belgische wetgeving te toetsen; dat (eiseres) stelt dat dit evenredigheidsbe-
ginsel niet werd nageleefd;

Dat terzake opnieuw dient gesteld dat de inhouding een noodzakelijk en onmisbaar 
middel uitmaakt ter bescherming van de rechten van de Schatkist gezien de Staat in het 
kader van de grote fraudes gehouden is snel te reageren en de effectieve teruggave van 
valse belastingkredieten tegen te houden; bij BTW-overtredingen die niet behoren tot de 
georganiseerde misdaad, is de administratie zelden in staat om, op het ogenblik dat zij 
door de rechter in het gelijk wordt gesteld of dat de schuldvordering van de Staat vast-
staat, te nemen wat haar toekomt, gezien het passief van de belastingplichtige groter is 
dan het actief of deze nu failliet verklaard is of niet;

Dat bovendien sedert 1 januari 1993 de administratie aan strikte en verkorte termijnen 
voor teruggave van belastingkredieten is gebonden; (artikel 76, §1 WBTW en artikel 8¹, 
§3 K.B. nr. 4);

Dat zij dan ook dient te beschikken over een voldoende en efficiënt juridisch middel 
om zich te kunnen bevrijden van haar verplichtingen in het geval het belastingkrediet niet 
terugbetaald mag worden;

Dat de inhouding het evenwicht herstelt tussen de verplichtingen en rechten van de ad-
ministratie, met aan de ene kant de eenzijdige macht van de belastingplichtige om zich 
schuldeiser van de Staat te verklaren en aan de andere kant de middelen van de admini-
stratie om de juistheid en de omvang na te gaan van de vorderingen lastens de Staat waar-
van de BTW-plichtigen beweren titularis te zijn;

Dat de  andere  maatregelen waarover de schatkist  beschikt namelijk  de provisionele 
storting, borgtocht, consignatie, wettelijke hypotheek en het traditioneel bewarend beslag, 
niet de mogelijkheid geven om met dezelfde efficiëntie op te treden om haar doel te berei-
ken namelijk de vrijwaring van de rechten van de schatkist;

Dat de rechtsfiguur van de inhouding werd ontworpen om onverwijld, desgevallend 
ook voor het uitvaardigen van een dwangbevel en de aanvang van een gerechtelijke pro-
cedure, de rechten van de schatkist tegen de wederrechtelijke creatie van BTW-tegoeden 
te kunnen vrijwaren of betwiste BTW-schulden voorlopig veilig te kunnen stellen en dit 
naarmate BTW-tegoeden ontstaan en vooraleer zij dienen te worden teruggegeven; 

Dat zowel de inschrijving van de wettelijke hypotheek, als de bewarende maatregel 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, als het verzoek om een provisionele storting, 
kosten veroorzaken ten laste van de belastingplichtige doch deze onbestaande zijn in het 
geval van een inhouding; dat de provisionele storting en borgtocht in elk geval een uit-
voerbare titel vereisen, met name een dwangbevel; dat de consignatie slechts kan beko-
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men worden naar aanleiding van een hoger beroep; dat de uitvaardiging van een dwang-
bevel veronderstelt dat de administratie voorafgaand een grondig onderzoek heeft kunnen 
verrichten waarbij de overtredingen precies werden vastgesteld, hetgeen doorgaans slechts 
kan na het uitvoeren van meerdere controles bij meerdere belastingplichtigen of na het 
uitwisselen van inlichtingen met andere lidstaten van de Europese Unie; dat tevens voor 
het uitvaardigen van een dwangbevel vereist wordt dat het bedrag van de ontdoken belas-
ting kon worden bepaald en de identiteit en verantwoordelijkheid van de overtreders werd 
vastgesteld; dat het resultaat van een onderzoek ook de medewerking vereist van de belas-
tingplichtige, zij het door een controle te aanvaarden, zij het door zekere inlichtingen of 
documenten te verschaffen;

Dat de verplichting om voorafgaandelijk een dwangbevel te moeten uitvaardigen om 
tot bewarende maatregelen te kunnen overgaan tot gevolg heeft dat de administratie niet 
zijn gebruikelijke methoden van belastingzetting kan toepassen, zijnde de betrachting om 
tot een minnelijke regeling te komen ter bepaling van het juist bedrag der belasting;

Dat de kennisgeving of betekening van een dwangbevel tot gevolg heeft dat de vermin-
derde proportionele fiscale geldboeten alsook de verminderde niet-proportionele geldboe-
ten verhoogd worden met 50 pct.;

Dat (wat) de wettelijke hypotheek betreft, deze slechts strekt tot zekerheid van de vol-
doening van belasting, intresten en kosten met uitsluiting van fiscale geldboeten;

Dat deze laatste zekerheid trouwens slechts nut heeft voor zover de belastingschuldige 
voor hypotheek vatbare goederen bezit en deze nog niet belast zijn met voorheen inge-
schreven hypotheken ten voordele van andere schuldeisers;

Dat verder bovendien aan de administratie der BTW nooit vooraf een voorstel werd ge-
daan om de effectieve betaling van de door de administratie vastgestelde BTW-schuld te 
waarborgen; dat (eiseres) bovendien geen aanwijzingen verstrekt dat zij in de betaling van 
de schuld kan, zal of wil voorzien indien mocht blijken dat zelfs een deel der betwiste 
vorderingen effectief verschuldigd zou zijn; dat de schuldvordering van de administratie 
in die zin zelfs in gevaar verkeert zodat de hoogdringendheid zelfs kan ingeroepen wor-
den;

Dat het ten onrechte is zoals reeds gesteld dat (eiseres) de beslagrechter een sterk be-
perkte rol toebedeelt, aangezien het hem toekomt de bewijselementen of de aanwijzingen 
van fraude, weergegeven in de processen-verbaal te beoordelen".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 76, §1 van het BTW-Wetboek, bepaalt:
"Wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor aftrek 

in aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting 
die verschuldigd is door de belastingplichtige (...) dan wordt, onder de voorwaarden be-
paald door de Koning, het verschil teruggegeven binnen drie maanden op uitdrukkelijk 
verzoek van de belastingplichtige.

De Koning kan bepalen dat het overschot, in de door hem te bepalen gevallen en onder 
de door hem te stellen voorwaarden, vóór het einde van het kalenderjaar wordt teruggege-
ven.

Met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde voorwaarden kan de Koning 
ten voordele van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, een inhouding 
voorzien die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1455 van het 
Gerechtelijk Wetboek".

Artikel 8¹, §3, 4e lid BTW-K.B. luidt als volgt:
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"Indien de in het eerste lid bedoelde belastingschuld in het voordeel van de administra-
tie geen schuldvordering vormt die geheel en gedeeltelijk zeker, opeisbaar en vaststaand 
is, wat onder meer het geval is wanneer ze wordt betwist of aanleiding heeft gegeven tot 
een dwangbevel bedoeld in artikel  85 van het  wetboek,  waarvan de tenuitvoerlegging 
werd gestuit door het verzet bedoeld in artikel 89 van het wetboek, wordt het belasting-
krediet tot het beloop van de schuldvordering van de administratie ingehouden. Deze in-
houding geldt als bewarend beslag onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd 
op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of ar-
rest. Voor de toepassing van deze inhouding wordt de voorwaarde vereist door artikel 
1413 van het Gerechtelijk Wetboek geacht te zijn vervuld".

Het tiende lid luidt als volgt:
"De belastingplichtige kan enkel verzet doen tegen de inhouding bedoeld in het vierde 

lid door toepassing te maken van artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek. De beslag-
rechter kan evenwel de opheffing van het beslag niet gelasten zolang het door de proces-
sen-verbaal, bedoeld in het zesde lid, geleverde bewijs niet is weerlegd, zolang de gege-
vens overeenkomstig de procedures van de door de Europese Gemeenschappen uitgevaar-
digde reglementering inzake het uitwisselen van inlichtingen tussen Lid-Staten van de Ge-
meenschap niet werden bekomen of gedurende een opsporingsonderzoek van het Parket 
of een gerechtelijk onderzoek van de onderzoeksrechter".

Overeenkomstig artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek, mag bewarend beslag in 
principe enkel worden gelegd wegens schuldvorderingen die zeker, opeisbaar en vast-
staand zijn, of vatbaar voor een voorlopig raming. In strijd met deze wetsbepaling laat ar-
tikel 8¹, §3, leden 4 en 5 BTW-K.B. nr. 4 de inhouding voor een betwiste BTW-vordering 
toe ook in gevallen waarin op grond van vermoedens een vordering in het vooruitzicht ge-
steld wordt.

Volgens artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek is bewarend beslag slechts moge-
lijk in spoedeisende gevallen en de bewijslast rust daarbij op de schuldeiser. Uit voor-
noemd artikel 8¹, §3, lid 4, in fine BTW-K.B. nr. 4 vloeit voort dat in afwijking van artikel 
1413 van het Gerechtelijk Wetboek de spoedeisendheid op onweerlegbare wijze wordt ge-
acht vervuld te zijn met als gevolg een uitzonderlijke beperking van de controlebevoegd-
heid van de beslagrechter.

Artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alle vorderingen betreffende be-
warende beslagen voor de beslagrechter worden gebracht met als gevolg dat deze over 
een controlebevoegdheid beschikt over de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag 
en dat hij meer bepaald het beslag moet kunnen opheffen indien de door het Gerechtelijk 
Wetboek beschreven voorwaarden niet vervuld zijn. Artikel 8¹, §3, lid 10 van het BTW-
K.B. nr. 4 stelt evenwel dat de beslagrechter de opheffing van het beslag niet kan gelasten 
zolang de belastingplichtige het door de Administratie in haar proces-verbaal aangevoerde 
bewijs niet heeft weerlegd of wanneer de belastingplichtige het voorwerp uitmaakt van 
een gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter. De inhouding kan evenmin wor-
den opgeheven zolang de administratie niet de inlichtingen heeft bekomen die zij aan de 
Administratie van de andere E.G.-lidstaten heeft gevraagd. Bovendien blijven de gevol-
gen van de inhoudingen bestaan zolang geen in kracht van gewijsde gegaan vonnis of ar-
rest is gewezen. Hieruit vloeit voort dat de beslagrechter zich enkel over de formele regel-
matigheid van de inhoudingsprocedure en niet over de grondwaarden ervan mag uitspre-
ken.

Uit voornoemd artikel 8¹, §3 van het BTW-K.B. nr. 4 vloeit derhalve voort dat, in af-
wijking van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,  de  inhouding kan gebeuren 
zelfs indien de schuldvordering geen zeker, vaststaand en opeisbaar karakter heeft.  De 
spoedeisendheid van de inhouding wordt op onweerlegbare wijze geacht vervuld te zijn. 
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De beslagrechter kan zich enkel over de formele regelmatigheid van de inhoudingsproce-
dure uitspreken en niet over de grondvoorwaarden ervan. 

Volgens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn "de in dit wetboek gestelde regels 
van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door 
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toe-
passing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepaling van dit wetboek". Derhalve 
is het gemeen gerechtelijk recht van toepassing in belastingzaken tenzij de belastingwet 
uitdrukkelijk ervan afwijkt. Artikel 76 van het BTW-Wetboek dat uitdrukkelijk naar het 
Gerechtelijk Wetboek verwijst kan niet beschouwd worden als een bepaling afwijkend 
van het gemeenrecht van de procedure. Artikel 76 van het BTW-Wetboek kan evenmin 
beschouwd worden op uitdrukkelijke wijze aan de Koning de bevoegdheid te hebben ver-
leend om af te wijken van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Inderdaad kan 
krachtens artikel 105 van de Grondwet dergelijke bevoegdheid aan de Koning slechts 
worden verleend indien de Koning daartoe uitdrukkelijk werd gemachtigd. Artikel 76 van 
het BTW-Wetboek houdt geen enkele uitdrukkelijke machtiging van de Koning in om van 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het bewarend beslag af te 
wijken.

Hieruit volgt dat artikel 8¹, §3 van het BTW-K.B. nr. 4 niet wettig is en het bestreden 
arrest dat hiervan toepassing maakt naar recht niet verantwoord is (schending van de arti-
kelen 105 en 159 van de Grondwet, de artikelen 2, 1395, 1396, 1413, 1415 en 1420 van 
het Gerechtelijk Wetboek, artikel 76, §1 van het BTW-Wetboek en artikel 8¹, §3, lid 4 en 
lid 10 van het BTW-K.B. nr. 4 van 29 december 1969).

2. Tweede onderdeel
De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-dis-

criminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 
personen zou worden ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust 
en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet wor-
den beoordeeld, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel 
en met de aard van de ter zake geldende beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschon-
den wanneer vaststaat dat geen redelijk evenredig verband bestaat tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Indien men zou aannemen dat artikel 8¹, §3 van het BTW-
K.B. nr. 4 wettig van het gemeen recht inzake bewarend beslag kan afwijken, dient de 
wetgever ervoor te zorgen dat de Koning niet wordt toegestaan verder te gaan dan strikt 
noodzakelijk om de fiscale fraude te voorkomen en de belangen van de Schatkist te vrij-
waren. De afwijkingen van het gemeen beslagrecht kunnen derhalve niet tot gevolg heb-
ben dat de betrokken belastingplichtigen de essentiële waarborg wordt ontzegd die in de 
daadwerkelijke jurisdictionele  controle betreffende de regelmatigheid en de geldigheid 
van de inhouding van een belastingschuld in een beslagprocedure bestaat.

Uit voornoemde artikel 8¹, §3 van het BTW-K.B. nr. 4 vloeit voort dat, in afwijking 
van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, de inhouding kan gebeuren zelfs indien 
de schuldvordering geen zeker, vaststaand en opeisbaar karakter heeft; dat de spoedei-
sendheid van de inhouding op onweerlegbare wijze wordt geacht vervuld te zijn, dat de 
beslagrechter zich enkel over de formele regelmatigheid van de inhoudingprocedure kan 
uitspreken en niet over de grondvoorwaarden ervan en dat derhalve de door de inhouding 
beoogde personen op onevenredige wijze geraakt worden in hun recht op een daadwerke-
lijk jurisdictioneel toezicht.

Meer bepaald, voor wat het "zeker" karakter van de schuldvordering van de Admini-
stratie betreft, heeft eiseres in conclusie laten gelden dat de vorderingen van de BTW-ad-
ministratie volledig op een supplementaire aanslag in de directe belastingen gesteund zijn. 
Uit  de processen-verbaal bij  de dwangbevelen blijkt  duidelijk dat deze supplementaire 
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aanslag in de directe belastingen door eiseres echter ook wordt betwist en:
"Aangezien de BTW-administratie zich beroept op een taxatie in de directe belastingen, 

kan het BTW-geschil niet worden behandeld zolang het geschil over de aanslag in de di-
recte belastingen niet is opgelost.

De betwiste aanslag in de directe belastingen, die de aanleiding vormt voor de navorde-
ring van de BTW-administratie, heeft betrekking op het inkomstenjaar 1984 (aanslagjaar 
1985) welke ingekohierd werd op 23 december 1987.

Op 4 februari 1988 (dus vlug na de vestiging van de aanslag) heeft (eiseres) een be-
zwaarschrift ingediend tegen de aanslag die voor aanslagjaar 1985 gevestigd werd.

Op 19 oktober 1995, dit wil zeggen acht jaar later, heeft de gewestelijke directeur een 
beslissing genomen over de betwiste aanslag (stuk nr. 6). In zijn beslissing heeft de ge-
westelijke directeur de betwiste aanslag bevestigd. (...)

Op 13 november 1995 (dus vlug na de kennisgeving van de directoriale beslissing) 
heeft (eiseres) hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de gewestelijke direc-
teur. Aldus werd de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Beroep te Antwerpen (...).

Op datum van 4 december 1997 (dit wil zeggen meer dan twee jaar later dan datum van 
het fiscaal verhaal) heeft de administratie het administratief dossier neergelegd ter griffie 
en (eiseres) heeft  onmiddellijk,  zijnde op 2 februari  1988 geconcludeerd in deze zaak 
(stuk nr. 8).

Op datum van heden, namelijk 2 juni 1999, dit wil zeggen bijna 18 maanden nadat (ei-
seres) haar besluiten heeft neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen, 
heeft de administratie nog altijd geen besluiten genomen, en dat terwijl artikel 382 WIB 
(1992) uitdrukkelijk voorziet dat de gewestelijke directeur binnen een termijn van dertig 
dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van zestig dagen na de neerlegging 
van de stukken uit het administratief dossier de antwoordbesluiten ter griffie moet afge-
ven. Zolang de administratie haar besluiten niet ter griffie neerlegt, blijft de zaak voor het 
hof van beroep dus geblokkeerd.

De conclusie is dus dat na meer dan 10 jaar het geschil met betrekking tot de aanslag in 
de directe belastingen nog altijd niet is opgelost, en dat dit uitsluitend te wijten is aan de 
traagheid en de onwil van de administratie.

Ondertussen blijft dus ook het BTW-geschil volledig geblokkeerd, buiten de wil van de 
belastingplichtige om. De belastingplichtige kan niets doen om een spoedige beslissing af 
te dwingen, vermits de beslissing in het BTW-geschil afhankelijk is van de uitspraak in de 
directe belastingen, en men dus moet wachten tot er eerst een definitief arrest is met be-
trekking tot de aanslag in de directe belastingen" (samenvattende besluiten in hoger be-
roep p. 2-5).

En eveneens:
"In casu heeft de vordering van de administratie allerminst de schijn gegrond te zijn. Zij 

wordt door (eiseres) op ernstige gronden betwist, wat blijkt uit de op 2 februari 1998 neer-
gelegde besluiten die werden opgesteld in het hoger beroep dat ingesteld werd tegen de 
directoriale beslissing van 19 oktober 1995" (samenvattende besluiten in hoger beroep p. 
16).

Hieruit volgt dat, door te oordelen dat eiseres noch voor de beslagrechter, noch voor de 
bodemrechter enig element heeft voorgelegd als tegenbewijs voor de vaststellingen opge-
nomen in de diverse p.v.'s, het hof van beroep de bewijskracht van de conclusie van eise-
res schendt die op omstandige wijze liet gelden dat de vorderingen van de BTW-admini-
stratie volledig op een supplementaire aanslag in de directe belastingen gesteund zijn, dat 
dit uit de processen-verbaal bij de dwangbevelen duidelijk blijkt, dat deze supplementaire 
aanslagen in de directe belastingen door eiseres echter ook worden betwist (schending van 
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de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin op deze conclu-
sie antwoordt (schending van artikel 149 van de Grondwet). Bovendien kon het hof van 
beroep niet naar recht oordelen dat eiseres die het voorwerp van een inhouding uitmaakt, 
over een daadwerkelijke en doelmatige rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en de 
geldigheid van de inhouding beschikte (schending van de artikelen 10, 11 en 105 van de 
Grondwet en van artikel 76, §1 van het BTW-Wetboek).

3. Derde onderdeel
Uit het arrest van het Hof van Justitie van 16 december 1992 blijkt voorts dat de Lid-

Staten hun bevoegdheid moeten uitoefenen met inachtneming van het gemeenschapsrecht 
en bijgevolg van het evenredigheidsbeginsel. Artikel 18, §4 van de Zesde BTW-Richtlijn, 
genomen op grond van de artikelen 99 en 100 van het E.G.-Verdrag, stelt:

"Indien voor een bepaalde aangifteperiode het bedrag van de toegestane aftrek groter is 
dan dat van de verschuldigde belasting, kunnen de Lid-Staten, hetzij het overschot doen 
overbrengen naar de volgende periode, hetzij het overschot teruggeven overeenkomstig de 
door hen vastgestelde regeling".

Indien artikel 18, lid 4 van de Zesde richtlijn in beginsel geen belemmering vormt voor 
maatregelen zoals de inhouding voorzien in artikel 8¹, §3, lid 4 van het BTW-K.B. nr. 4, 
moeten de Lid-Staten evenwel in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel mid-
delen aanwenden waarmee het door het nationale recht nagestreefde doel weliswaar doel-
treffend kan worden bereikt, doch die doelstellingen en beginselen van de betrokken ge-
meenschapsregeling zo min mogelijk aantasten.

Zoals in de twee eerste onderdelen van het middel aangetoond, vloeit uit voornoemd ar-
tikel 8¹, §3 van het BTW-K.B. nr. 4 voort dat de inhouding automatisch toegepast wordt 
zelfs indien de schuldvordering geen zeker, vaststaand en opeisbaar karakter heeft, dat de 
spoedeisendheid van de inhouding op onweerlegbare wijze wordt geacht vervuld te zijn, 
dat de beslagrechter zich enkel over de formele regelmatigheid van de inhoudingsproce-
dure kan uitspreken en niet over de grondvoorwaarden ervan en dat derhalve de door de 
inhouding beoogde personen op onevenredige wijze geraakt worden in hun recht op een 
daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht.

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 18 december 1997 beslist dat wanneer een 
procedure van bewarend beslag het karakter heeft van een procedure die afwijkt van het 
gemene recht inzake bewarend beslag, door een onweerlegbaar vermoeden van noodzaak 
en spoedeisendheid, twijfel gerechtvaardigd is, of zij wel noodzakelijk is om de invorde-
ring van de verschuldigde bedragen te verzekeren en dat anders dan een eenvoudig ver-
moeden een onweerlegbaar vermoeden dus verder gaat dan nodig is om een doelmatige 
invordering te waarborgen en dit het evenredigheidsbeginsel schendt, aangezien het de be-
lastingplichtige niet in staat stelt tegenbewijs te leveren onder rechterlijk toezicht van de 
beslagrechter.

Uit artikel 8¹, §3 van het BTW-K.B. nr. 4 vloeit voort dat de beslagrechter zich enkel 
over de formele regelmatigheid van de inhoudingsprocedure kan uitspreken en niet over 
de grondvoorwaarden ervan en dat bovendien de gevolgen van de inhoudingen blijven be-
staan zolang geen in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest is gewezen. Het Hof van 
Justitie heeft in zijn arrest van 18 december 1997 beslist dat het evenredige karakter van 
de aantasting van het recht op aftrek slechts kan worden getoetst, indien een doelmatige 
rechterlijke toetsing bestaat in het kader van zowel de rechtsmiddelen in de zaak ten gron-
de, als de rechtsmiddelen voor de beslagrechter en dat wettelijke of reglementaire bepalin-
gen die de beslagrechter beletten, de inhouding van het voor teruggave vatbare BTW-
overschot of gedeeltelijk op te heffen, terwijl hij over alle bewijzen beschikt om te kunnen 
concluderen dat de vaststellingen in de processen-verbaal van de administratie op het eer-
ste gezicht onjuist zijn, derhalve moeten worden geacht verder te gaan dan nodig is om 



Nr. 559 - 6.11.03 HOF VAN CASSATIE 2061 

een doelmatige invordering te garanderen en het recht op aftrek onevenredig aan te tasten.
Hieruit volgt dat maatregelen zoals de inhouding die eiseres wordt opgelegd geacht die-

nen te worden verder te gaan dan nodig om een doelmatige invordering te garanderen en 
het recht op aftrek van eiseres onevenredig aan te tasten. Derhalve schendt het hof van be-
roep  het  algemene  rechtsbeginsel  van  het  Europees  gemeenschapsrecht  houdende  het 
evenredigheidsbeginsel en artikel 18, lid 4 van de Zesde richtlijn.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 105 van de Grondwet, de Koning 

geen andere macht heeft dan die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, 
krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen;

Dat voormelde grondwetsbepaling het mogelijk maakt dat de wetgever aan de 
Koning de opdracht geeft om bij koninklijk besluit een materie te regelen die tot 
zijn residuaire bevoegdheid behoort;

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 76, §1, derde lid BTW-
Wetboek bepaalt dat de Koning met betrekking tot het overschot dat de belas-
tingplichtige toekomt, ten voordele van de administratie van de BTW, registratie 
en domeinen, een inhouding kan voorzien, die geldt als bewarend beslag onder 
derden in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat die wetsbepaling omwille van de noodzaak om de invordering van de be-
lasting op efficiënte wijze te verzekeren, aan de Koning opdracht heeft gegeven 
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding te voorzien die, 
zoals een beslag onder derden, de onbeschikbaarheid van de vordering van de 
belastingplichtige tot gevolg heeft;

Dat uit die wetsbepaling tevens volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft 
als een bewarend beslag onder derden, inzonderheid wat betreft het recht van de 
belastingplichtige de geldigheid van de inhouding te laten toetsen door de rech-
ter, maar hieruit niet volgt dat de inhouding alleen mag worden gedaan wanneer 
aan alle voorwaarden vereist voor een bewarend beslag is voldaan;

Dat wat die voorwaarden betreft, de vereisten van het Gerechtelijk Wetboek 
voor het leggen van een beslag onder derden slechts van overeenkomstige toe-
passing zijn;

Dat die wetsbepaling aldus niet vermag aan de personen die het voorwerp uit-
maken van een inhouding van een belastingkrediet iedere daadwerkelijke rech-
terlijke toetsing van de regelmatigheid en rechtmatigheid van de inhouding te 
ontzeggen;

Overwegende dat het onderdeel dat er van uitgaat dat artikel 76, §1, derde lid 
BTW-Wetboek aan de Koning niet de machtiging verleent om in een wijze van 
inhouding van belastingkredieten te voorzien die afwijkt van de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het bewarend beslag onder derden, 
faalt naar recht;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest niet alleen oordeelt dat "(eiseres) noch voor de be-

slagrechter, noch voor de bodemrechter enig element heeft voorgelegd als tegen-
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bewijs voor de vaststellingen opgenomen in de diverse p.v.'s", maar tevens dat 
"de belastingplichtige zelf de onjuistheid van de bewijzen of ernstige vermoe-
dens die door de administratie worden weerhouden dient aan te tonen, temeer 
omdat het vermoeden iuris tantum van juistheid enkel verbonden is aan de vast-
stellingen opgenomen in het proces-verbaal en zich niet uitstrekt tot de besluiten 
die de controle-agenten uit de vaststellingen hebben getrokken; dat het bewijs dat 
de belastingplichtige dient te leveren zeker moet zijn; dat hij zich niet mag be-
perken tot het aantonen van de waarschijnlijke onjuistheid van de in de proces-
sen-verbaal opgenomen feiten" en dat "(eiseres) dit bewijs geenszins levert";

Dat het arrest aldus het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpt en beant-
woordt en van de conclusie van eiseres een uitlegging geeft die met de bewoor-
dingen ervan niet onverenigbaar is;

Dat het onderdeel in zoverre het een motiveringsgebrek en miskenning van de 
bewijskracht van akten aanvoert, feitelijke grondslag mist;

Overwegende voorts dat, krachtens artikel 8¹, §3, vierde lid van het K.B. nr. 4 
van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake de belasting over 
de toegevoegde waarde, het belastingkrediet tot het beloop van de schuldvorde-
ring van de administratie wordt ingehouden, wanneer deze over een belasting-
schuld in haar voordeel beschikt, zoals bedoeld in het eerste lid van deze bepa-
ling, en die belastingschuld geen schuldvordering vormt die geheel of gedeelte-
lijk zeker, opeisbaar en vaststaand is, wat onder meer het geval is wanneer ze 
wordt betwist of aanleiding heeft gegeven tot een dwangbevel waarvan de tenuit-
voerlegging wordt gestuit door het verzet bedoeld in artikel 89 van het BTW-
Wetboek;

Dat die inhouding geldt als een bewarend beslag onder derden tot het geschil 
definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis of arrest; dat voor de toepassing van deze inhouding 
de voorwaarde vereist door artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek geacht 
wordt te zijn vervuld;

Overwegende dat,  krachtens  artikel  8¹,  §3,  zevende lid van het  voornoemd 
K.B. nr. 4, de inhouding bedoeld in het vierde en vijfde lid van deze bepaling 
geldt als bewarend beslag onder derden tot op het ogenblik dat het bewijs vervat 
in  de in  het  vorige lid  bedoelde processen-verbaal  is  weerlegd, of  tot  op het 
ogenblik dat de waarachtigheid van de handelingen blijkt uit gegevens verkregen 
overeenkomstig de procedures van de door de Europese Gemeenschap uitgevaar-
digde reglementering inzake het uitwisselen van inlichtingen tussen Lid-Staten 
van de Gemeenschap;

Dat de belastingplichtige, krachtens het tiende lid van artikel 8¹, §3 van het 
voormeld K.B. nr. 4 van 29 december 1969, enkel verzet kan doen tegen de in-
houding bedoeld in het vierde en vijfde lid door toepassing te maken van artikel 
1420 van het Gerechtelijk Wetboek; dat, krachtens die bepaling, de beslagrechter 
evenwel de opheffing van het beslag niet kan gelasten zolang het door de proces-
sen-verbaal, bedoeld in het zesde lid, geleverd bewijs niet is weerlegd, zolang de 
gegevens overeenkomstig de procedures van de door de Europese Gemeenschap 
uitgevaardigde  reglementering  inzake  het  uitwisselen  van  inlichtingen  tussen 
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Lid-Staten van de Gemeenschap niet werden bekomen of gedurende een opspo-
ringsonderzoek  van  het  parket  of  een  gerechtelijke  onderzoek  van  de  onder-
zoeksrechter;

Overwegende dat de hoven en de rechtbanken de aspecten van de regeling ver-
vat in artikel 8¹, §3 van het voormelde besluit die een daadwerkelijk toezicht in 
de weg staan, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet niet mogen toepas-
sen; dat de bepalingen van het besluit daarenboven moeten worden uitgelegd op 
een wijze die zoveel mogelijk bestaanbaar is met de strekking van het genoemde 
artikel 76 van het BTW-Wetboek;

Overwegende dat de omstandigheid dat de schuldvordering van de Admini-
stratie, op grond waarvan het belastingkrediet krachtens artikel 8¹, §3, vierde lid 
van het K.B. nr. 4 van 29 december 1969 wordt ingehouden, in beginsel niet ze-
ker, opeisbaar en vaststaand is, niet wegneemt dat de beslagrechter vermag te 
toetsen of bedoelde schuldvordering, hoewel betwist, prima facie een zekere en 
vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk 
Wetboek;

Dat het tot de taak van de beslagrechter behoort in het kader van het jurisdicti-
oneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de inhouding, te 
oordelen of de bewijselementen of de aanwijzingen van fraude aangevoerd in de 
processen-verbaal  van  de  BTW-administratie,  de  inhoudingsmaatregel  van de 
BTW-tegoeden kunnen rechtvaardigen, rekeninghoudend met de omstandighe-
den van de zaak, de noodzaak om de belangen van de Schatkist te beschermen en 
de noodzakelijke proportionaliteit tussen de aangewende middelen en het nage-
streefde doel;

Overwegende dat, in zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat eiseres niet over 
een daadwerkelijke en doelmatige rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en 
de geldigheid van de inhouding beschikte, faalt naar recht;

3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van dezelfde onderstelling die reeds in 

het antwoord op het tweede onderdeel werd verworpen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

6 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Verbist en Claeys Boúúaert.
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Nr. 560

1° KAMER - 6 november 2003

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES - GELDBOETE - DWANGBEVEL - VERZET VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - SAISINE VAN 
DE RECHTER - OMVANG.

De feitenrechter  bij  wie verzet  wordt  gedaan tegen een dwangbevel dat een geldboete 
oplegt,  moet  zijn  uitspraak  niet  noodzakelijk  beperken  tot  de  wettigheid  van  de 
gevorderde  boete  abstract  beschouwd;  hij  kan  evenzeer  het  bedrag  van  de  
verschuldigde B.T.W. vaststellen indien de belastingplichtige op verzet de terugvordering  
vraagt  van  reeds  onder  voorbehoud  betaalde  of  ingehouden  bedragen1.  (Art.  89 
W.B.T.W.)

(D. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
Het  enig  middel is,  in  zijn  drie  onderdelen,  geconstrueerd  op  de  stelling  dat  de 

bodemrechter enkel diende uitspraak te doen op eisers vordering tot nietigverklaring van 
het  hem betekende dwangbevel,  ervan uitgaande dat  dit  dwangbevel  enkel  strekte  tot 
invordering van een B.T.W.- boete die niet verschuldigd was. Eiser houdt daarbij voor dat 
de saisine van de bodemrechter beperkt was tot de formele nietigheid van het litigieuze 
dwangbevel, op grond van het niet verschuldigd zijn van de B.T.W.-boete, voorwerp van 
het dwangbevel.

Door in navolging van de eerste rechter na te gaan in welke mate de oorspronkelijke 
vordering van verweerder gehandhaafd bleef en vervolgens voor recht te zeggen dat eiser 
aan verweerder in hoofdsom een bedrag van 262.659 BEF, meer de rente op dit bedrag, 
verminderd met het bedrag van 26.978 BEF verschuldigd bleef, zou het bestreden arrest 
uitspraak hebben gedaan over een niet gevorderde zaak en aldus het beschikkingsbeginsel 
hebben miskend.

Het  standpunt  van  eiser  in  cassatie  kan  terzake  niet  worden  bijgetreden  en  is 
onverenigbaar met de specifieke aard van het dwangbevel in B.T.W.-aangelegenheden.

Het dwangbevel voor de invordering van de B.T.W. heeft immers een andere functie 
dan bij de invordering van directe belastingen. Het is enerzijds een taxatie-titel waarbij de 
belastingschuld materieel geconcretiseerd wordt, en anderzijds een akte bestemd om een 
uitvoerbare titel te leveren voor het uitvoerend beslag (E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag”, 
A.P.R., E. Story-Scientia, 1992, 147, nr. 268).

Bedoeld dwangbevel heeft aldus een dubbele functie: enerzijds komt de schuld vast te 
staan en wordt de B.T.W.-plichtige in kennis gesteld van de verschuldigde bedragen en de 
reden van verschuldigdheid, en anderzijds is het een eerste daad van vervolging met het 
oog op de invordering van de verschuldigde bedragen welke niet spontaan werden betaald 
(B. CARDOEN e.a., Fiscaal Praktijkboek 2OO1-2OO2 - Indirecte belastingen, Ced.Samsom 
– Fiscale Hogeschool en EHSAL-FHS-Seminaries (Co-ed.), 261).

Het dwangbevel zelf  is  niet  onderworpen aan substantiële vormvereisten. Niettemin 
wordt aangenomen dat om geldig te zijn de schuldenaar nauwkeurig wordt aangeduid, dat 
de identiteit, de hoedanigheid en de handtekening van degene die het uitvaardigt, erop 
voorkomen,  en  het  voorwerp en  de  oorzaak van  de  eis  op  voldoende  wijze  aan  de 
belastingplichtige de mogelijkheid geven de gegrondheid van de vordering te beoordelen 
(Fiscaal Praktijkboek 2OO1-2OO2, o.c., 262).

De  tenuitvoerlegging  van  een  dwangbevel  kan  overeenkomstig  artikel  89  van  het 

1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie.
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B.T.W.-Wetboek “slechts worden gestuit door een vordering in rechte”. Een dergelijke 
vordering in rechte (hetzij een tegensprekelijk verzoekschrift ex art. 1385decies Ger. W., 
hetzij  een “oude” verzetsakte met dagvaarding van de Belgische Staat ex oud art.  89 
B.T.W.-Wetboek, zoals van toepassing voor de Wet van 15 maart 1999, B.S. 27 maart 
1999)  dient  o.m.  “het  onderwerp  en  de  korte  samenvatting  van  de  middelen  van  de 
vordering” te bevatten (Art. 7O2, 3° Ger.W.). 

Het gegeven dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel aldus slechts kan worden 
gestuit  door  een  met  redenen  omkleed  verzet  van  de  belastingschuldige,  impliceert 
volgens een vaste  rechtspraak en rechtsleer dat het  dwangbevel  en de samen met het 
dwangbevel betekende stukken aan de belastingschuldige het voorwerp van de vordering 
en  de  elementen  waarop  zij  is  gesteund,  moeten  doen  kennen,  en  het  de 
belastingschuldige  moet  mogelijk  maken  –  zonder  bijkomende  opzoekingen  –  de 
gegrondheid van deze vordering te beoordelen (Zie Fiscaal Praktijkboek 2OO1-2OO2, 
o.c., 27O).

Daarnaast wordt in de rechtspraak unaniem aanvaard dat de Wet op de Motivering van 
Bestuurshandelingen  dd.  29  juli  1991  integraal  van  toepassing  is  op  B.T.W.-
dwangbevelen:  “de  opgelegde  motivering  moet  in  de  akte  de  juridische  en  feitelijke 
overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen; zij moet afdoende 
zijn” (art. 3 Wet 29 juli 1991; Zie o.m. Rb. Antwerpen, 9 februari 2OO1, A.R. 98/3116/A, 
onuitgeg.; Rb. Antwerpen, 16 mei 2OO1, A.R. 96/8911/A, onuitg.).

Sinds voormelde wet van 1991 dient het dwangbevel dus naast een feitelijke motivering 
ook duidelijk te maken op grond van welke wetsartikelen of juridische overwegingen de 
Administratie van oordeel is haar vordering te kunnen staven.

Verweerder gaat er in zijn memorie van antwoord terecht van uit dat het beschikkend 
gedeelte van een dwangbevel inzake B.T.W., waarbij het voorwerp van het dwangbevel 
wordt  aangeduid,  niet  mag  geïsoleerd  worden  van  zijn  context,  met  name  van  de 
motivering en van de bijlagen die tot dit beschikkend gedeelte hebben geleid.

De facto vormt het proces-verbaal dat met het dwangbevel wordt betekend, de enige 
wettelijke basis van de door de Administratie ingestelde vervolgingen (Fiscaal Praktijk-
boek 2OO1-2OO2, o.c., 272).

De middels een dwangbevel ingevorderde B.T.W.-schuld is in de regel het resultaat van 
een  berekening,  waarin  belastbare  feiten  worden  opgegeven,  de  daarop  verschuldigde 
belasting  wordt  berekend,  en  eventueel  verrichte  betalingen  worden  verrekend,  om 
eindelijk tot het nog verschuldigd doch nog niet betaald eindbedrag uit te komen.

Indien in casu het beschikkend gedeelte tot de vordering van een B.T.W.-boete beperkt 
was, dan was zulks het eindpunt van een taxatieprocedure waarin een B.T.W.-schuld uit 
hoofde van aangeduide onregelmatigheden vastgesteld werd, met de verrekening van de 
door eiser onder voorbehoud verrichte betalingen en van het beschikbaar saldo op zijn 
rekening-courant.

Ten deze kon het voorwerp van het dwangbevel – de gevorderde boete – hoe dan ook 
niet los gekoppeld worden van het bedrag van de B.T.W.- schuld zelf, nu bedoelde boete 
bij toepassing van het (oude) art. 7O, §1 B.T.W.- Wetboek vastgesteld werd op het dubbel 
van de ontdoken belasting.

Een uitspraak over de geldigheid van het dwangbevel noopte de rechter er dan ook toe 
voorafgaandelijk na te gaan of de in het dwangbevel en het proces-verbaal aangerekende 
B.T.W.  wel  verschuldigd  was  om  vervolgens  te  bepalen  in  welke  mate  de  door  de 
belastingplichtige  onder  voorbehoud  verrichte  betalingen  ook  daadwerkelijk  met  de 
B.T.W.-schuld  kunnen  worden  verrekend.  De  invordering  van  de  boete  veronderstelt 
immers een aan deze boete ten grondslag liggende basisbelasting.
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Het verzet tegen een uitgevaardigd en betekend dwangbevel opent zodoende een debat 
over de verschillende bestanddelen van de berekening die uiteindelijk geleid heeft tot de 
invordering van een bepaald saldo.

De Administratie zal door het geven van een overzicht van de doorgevoerde taxatie - 
met haar eerste luik van het dwangbevel – als het ware zelf reeds de krijtlijnen aangeven 
waarbinnen de belastingschuldige zijn verzet zal dienen te formuleren.

De  belastingschuldige  kan  aldus  voor  het  eerst  in  de  inleidende  verzetsakte  zowel 
nieuwe  feitelijke  grieven  als  nieuwe  rechtskwesties  aanvoeren  tegen  hetgeen  de 
Administratie heeft geformuleerd in het dwangbevel en het bijgevoegde proces-verbaal, 
zonder  dat  de  belastingplichtige  zich  dient  te  beperken  tot  het  voorwerp  van  het 
dwangbevel sensu stricto.

Een ander standpunt innemen zou een ongeoorloofde belemmering van de toegang tot 
de rechter uitmaken, terwijl de toegang tot de rechter een algemeen rechtsbeginsel is dat 
op iedereen die over een rechtsvordering beschikt, van toepassing is (Zie B. PEETERS,  De 
hervorming van de fiscale procedure, Antwerpen, Maklu, 1999, 266).

Eens de gerechtelijke procedure is ingeleid, en het voorwerp en de oorzaak van de 
vordering  zijn  vastgelegd,  gelden  overigens  de  klassieke  beperkingen  van  het 
gemeenrechtelijk procesrecht.

Hoewel voorwerp en oorzaak van de inleidende vordering in de loop van het geding in 
de regel niet meer kunnen worden gewijzigd, bepaalt art. 8O7 Ger.W. dat een hangende 
vordering toch kan worden uitgebreid of gewijzigd indien de nieuwe en op tegenspraak 
genomen conclusies berusten op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving verschillend is.

Het  lijkt  haast  een evidentie  dat  de  belastingschuldige  zijn  vordering zonder  enige 
beperking steeds zal kunnen uitbreiden wanneer hij voor het eerst in de gerechtelijke fase 
bij  het  uitwisselen van de stukken wordt  geconfronteerd met  nieuwe elementen en/of 
documenten  waarop  de  Administratie  de  taxatie  heeft  gesteund  (Fiscaal  Praktijkboek 
2OO1-2OO2, o.c., 275).

In  deze  context  dient  er  bovendien  op  gewezen  dat  er  slechts  reden  is  tot  het 
uitvaardigen van een dwangbevel ten belope van de nog openstaande schuld. Werd er ten 
dele  betaald,  dan  heeft  de  administratie  geen  belang  meer  bij  het  creëren  van  een 
uitvoerbare titel ten belope van hetgeen reeds werd aangezuiverd.

Zulks neemt niet weg dat de belastingplichtige het deel van de betwiste B.T.W.-schuld 
dat  voldaan  werd  onder  voorbehoud of  dat  door  de  Administratie  uit  eigen  initiatief 
gecompenseerd werd met een overschot op rekening-courant, waarvoor geen dwangbevel 
kan worden uitgevaardigd, niettemin moet kunnen onderwerpen aan een daadwerkelijke 
rechterlijke controle.

Het Arbitragehof oordeelde bij arrest van 7 juli 1998 dat de wettelijke regeling inzake 
de inhouding van BTW-tegoeden (cfr. art.  8, §3, tweede lid van het K.B. nr. 4, laatst 
gewijzigd bij K.B. van 14 april 1993) discriminerend is voorzover de Koning daaraan de 
bevoegdheid  zou  kunnen  ontlenen  om  een  regeling  uit  te  werken  die  aan  de 
belastingplichtige een daadwerkelijke rechterlijke controle over de grondvoorwaarden van 
het bewarend beslag ontzegt (Arbitragehof, 7 juli 1998, J.T. 1998, 618; Zie ook H.v.j., 18 
december  1997,  gevoegde  zaken  C-286/94,  C-34O/95,  C-4O1/95  en  C-47/96,  GARAGE 
MOLENHEIDE e.a., Jur. H.v.j., I – 7281; L. VANDENBERGHE, “Inhouding van B.T.W.-tegoeden: 
non-conformiteit  met  het  nationaal  en  communautair  recht”,  A.F.T.,  94.6-7,  171; 
TIBERGHIEN,  Handboek  voor Fiscaal  Recht  2OOO,  Larcier,  nr.  5861,  en de  rechtspraak 
aldaar geciteerd onder voetnoot 318).

Uw Hof oordeelde anderzijds dat de compensatie van een tegoed op het einde van het 
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jaar,  met  een  betwiste  navordering  waarvoor  op  dat  tijdstip  geen  dwangbevel  was 
uitgevaardigd, artikel 76 van het B.T.W.-Wetboek schendt (Cass., 12 maart 1993,  A.C. 
1993, nr. 143).

Eisers middel faalt naar recht in zoverre het ervan uitgaat dat het verzet dat tegen een 
dwangbevel wordt ingesteld noodzakelijk beperkt zal blijven tot hetgeen het voorwerp 
van die uitvoerbare titel is, en dat de rechtsmacht van de rechtbank, waarvoor een verzet 
tegen  een  dwangbevel  aanhangig  is,  beperkt  wordt  door  het  voorwerp  van  dat 
dwangbevel.

Overigens blijkt  uit  de  termen van de inleidende akte  van eisers  verzet,  waarin  de 
bestanddelen van de gevorderde belasting in detail worden behandeld, dat aan de rechter 
meer gevraagd werd dan enkel een uitspraak te doen over de boete, voorwerp van het 
dwangbevel.

Zo vorderde eiser in zijn inleidende dagvaarding onder meer de terugbetaling van de 
“ten  onrechte  betaalde  of  aangezuiverde  sommen,  zijnde  35.5OO F  +  26.798 F  + 
341.353 F, verhoogd met de gerechtelijke intresten”.

Doorheen de daaropvolgende procedure bleef eiser deze terugbetaling vorderen, met 
een gedetailleerde discussie van de posten van de berekening:

1° commissienota P.V.B.A. BECO, B.T.W. 18O.422 F;
2° commissielonen wegens tussenkomst in de verhandeling van onroerende goederen, 

B.T.W. 196.8OO F.
Daarbij stelt eiser zijn vordering van het verrekende saldo op rekening van 341.353 F, 

en zijn vordering tot teruggave van de onder voorbehoud betaalde bedragen.
Nergens in de loop der debatten heeft eiser voorgehouden dat het vaststellen van de 

bestreden  B.T.W.-  schuld,  afgeleid  van  voormelde  commissienota  en  bedoelde 
commissielonen, buiten de saisine van de bodemrechter zouden vallen. Het vaststellen 
van deze B.T.W.-schuld is overigens onvermijdelijk verbonden met zijn vordering van de 
onder voorbehoud betaalde bedragen.

Voorts  heeft  eiser,  in  zijn  eerste  conclusie  in  eerste  aanleg,  een  vordering  tot 
schadevergoeding ingeleid, verbonden onder meer met, en berekend op de teruggave van 
de belasting op de voor akkoord ondertekende regularisatie (65.859 F + 6.5OO F), terwijl 
hij in zijn eerste appelconclusie bij incidenteel beroep aan de appelrechter gevraagd heeft 
vast te stellen dat hij “niets meer” verschuldigd was.

Uit het voorgaande blijkt dat de saisine van de bodemrechter geenszins beperkt was tot 
de formele nietigheid van het litigieuze dwangbevel op grond van het niet verschuldigd 
zijn van de gevorderde B.T.W.- boete, nu de rechter ingevolge de door eiser gestelde 
vorderingen werd geroepen het bedrag vast  te stellen van de door eiser verschuldigde 
B.T.W.

Eisers middel gaat derhalve uit van de verkeerde premisse als zou hij aan de rechter 
ingevolge  zijn  verzet  enkel  de  vraag  hebben  voorgelegd  of  verweerder  over  een 
rechtmatige en rechtsgeldige titel beschikte in zoverre hierbij een boete werd ingevorderd.

Het middel kan, hoe dan ook, niet tot cassatie leiden nu het feitelijke grondslag mist.
Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. C.01.0147.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2000 gewezen door 
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het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
1. de rekening-courant tussen eiser en verweerder werd afgesloten op 30 april 

1978 met een BTW-tegoed ten belope van 341.353 BEF;
2. eiser op 26 december 1978 een naheffingsopgave voor akkoord onderteken-

de voor een bedrag van 65.859 BEF (verschuldigde BTW) en een geldboete van 
6.500 BEF;

3. eiser een tweede naheffingsopgave, betreffende 297.222 BEF verschuldigde 
BTW weigerde te ondertekenen;

4. de hoofdcontroleur op 13 december 1979 per brief liet weten dat hij zich ge-
noodzaakt zag een invorderingsprocedure aan te vatten omdat er geen minnelijk 
akkoord kon bereikt worden voor sommige overtredingen en tevens aan eiser 
meedeelde dat op de totaal verschuldigde BTW van 363.081 BEF het BTW-te-
goed van 341.353 BEF in mindering gebracht zou worden;

5. eiser in die periode twee betalingen onder voorbehoud verrichtte, ten bedra-
ge van 35.500 BEF op 1 februari 1980 en ten bedrage van 26.978 BEF op 15 fe-
bruari 1980;

6. verweerder op 17 maart 1980 een uitvoerbaar verklaard dwangbevel bete-
kende aan eiser, samen met een proces-verbaal van 10 december 1979 en de na-
heffingsopgave van 26 december 1978;

7. eiser volgens dit dwangbevel aan verweerder 690.622 BEF geldboete ver-
schuldigd was;

8. in het dwangbevel werd vastgesteld dat eiser twee betalingen voor een totaal 
bedrag van 62.478 BEF had gedaan en dat compensatie werd toegepast met het 
tegoed op de rekening-courant van eiser bij de definitieve afsluiting op 30 april 
1978; dat het tegoed 341.353 BEF bedroeg en werd toegerekend op de verschul-
digde B.T.W.;

9. eiser in verzet kwam tegen het dwangbevel bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en vorderde dat "onderhavige betekening en het dwangbevel 
nietig en/of niet toelaatbaar of ontvankelijk zou zijn en dus moeten worden te-
nietgedaan en geen uitvoering kunnen of mogen kennen" en dat (verweerder) zou 
veroordeeld worden "tot de terugbetaling van de ten onrechte betaalde of aange-
zuiverde sommen, zijnde 35.500 BEF en 26.978 BEF en 341.353 BEF, verhoogd 
met de gerechtelijke intresten vanaf heden".

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 83, 85, 89 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het wetboek van 



Nr. 560 - 6.11.03 HOF VAN CASSATIE 2069 

de belasting over de toegevoegde waarde, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet 
van 8 augustus 1980;

- artikel 83 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 15 maart 
1999;

- de artikelen 702, 3°, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 20 

oktober 2000 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het principaal en incidenteel beroep ontvankelijk en on-

gegrond, verklaart de eis te bevelen dat de BTW ten belope van 10.207 BEF, berekend op 
de som van 56.703 BEF, opgenomen in het passief van het faillissement PVBA Beco, 
moest worden teruggegeven, onontvankelijk en bevestigt het bestreden vonnis, waarbij ei-
sers verzet toelaatbaar en deels gegrond werd verklaard, gezegd werd voor recht dat eiser 
aan de Staat slechts de som van 262.659 BEF, meer de rente op dit bedrag, verminderd 
met het bedrag van 26.978 BEF, verschuldigd was, verweerder werd veroordeeld om aan 
eiser het bedrag van 341.353 BEF, meer de rente vanaf 1 april 1978 tot aan de werkelijke 
terugbetaling, te betalen en het meer gevorderde als ongegrond werd afgewezen, met dien 
verstande dat het op 15 februari 1980 betaalde bedrag van 26.978 BEF bestaat uit 21.728 
BEF belasting en 5.250 BEF rente en dat deze laatste bedragen respectievelijk in minde-
ring moeten worden gebracht op de in het dwangbevel terecht opgenomen belasting van 
262.659 BEF en op de in het dwangbevel opgenomen rente, op grond van onder meer vol-
gende overwegingen:

"(Eiser) deed twee betalingen, telkens onder voorbehoud en zonder enige nadelige be-
kentenis:

- op 1 februari 1980 betaalde hij de boete ten bedrage van 35.500 BEF
- op 15 februari 1980 betaalde hij de som van 21.728 BEF + 5.250 BEF = 26.978 BEF.
2.2. Nadat het dwangbevel op 28 februari 1980 was opgemaakt met het oog op de in-

vordering van een boete van 726.162 BEF - 35.000 BEF = 690.662 BEF (hetgeen nog 
verschuldigd was nadat er op de belasting van 363.081 BEF, een boete van 726.162 BEF 
en intresten op 21.000 BEF een aanrekening was gedaan van hetgeen intussen betaald was 
en van het tegoed uit hoofde van de afsluiting van de rekening-courant) en vervolgens op 
7 maart 1980 werd uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur werd het aan (ei-
ser) betekend op 17 maart 1980.

De adjunct-directeur K. S. besliste dan op 11 juni 1980 om de boeten te verminderen 
tot 35.500 BEF.

Intussen had (eiser) reeds een 'verzet en daging' laten betekenen waardoor de zaak aan-
hangig werd gemaakt bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. In dat exploot dat 
betekend werd aan de Belgische Staat, Administratie van de BTW, Registratie en Domei-
nen:

1) op vervolging en benaarstiging van de rekenplichtige van het BTW-kantoor te Kort-
rijk,

2) op vervolging en benaarstiging van de heer Hoofdcontroleur van het tweede Contro-
lekantoor

werd vermeld 'Het verzet betreft in de eerste plaats de Ontvanger, de terugvordering be-
treft in de eerste plaats de Hoofdcontroleur, doch wordt de andere voor zoveel als nodig 
medebetekend wat betreft verzet of terugvordering';
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(...)
(Eiser) verliest de omstandigheden uit het oog waarin het dwangbevel werd opgemaakt 

en betekend.
Na de controle van 14 juni 1978 is er op 16 juni 1978 aan (eiser) meegedeeld welke 

vaststellingen waren gedaan. Daarop is er briefwisseling gevoerd. Op 26 december 1978 
aanvaardde (eiser) een naheffingsopgave, waarbij hij erkende verschuldigd te zijn: 65.859 
BEF BTW, 6.500 BEF boete meer de intresten. (Eiser) kreeg nog een naheffingsopgave 
voorgelegd voor 297.222 BEF (100.422 BEF uit hoofde van zaak Beco + 196.800 BEF uit 
hoofde van commissieloon) + 29.000 BEF geldboete + de intresten, maar hij weigerde 
daarop in te gaan.

Op 13 december 1979 besloot de hoofdcontroleur dat er geen minnelijk akkoord kon 
bereikt worden voor sommige overtredingen (zaak Beco + commissielonen) en dat hij al-
dus genoodzaakt was de invorderingsprocedure aan te vatten. Zijn brief luidt verder als 
volgt:

'Het bij niet-betaling uit te vaardigen dwangbevel zal verwijzen naar het proces-verbaal, 
opgemaakt door de heer F., verificateur, op 10 december 1979. Van laatstgenoemd stuk 
gaat een afschrift hierbij. Het proces-verbaal vermeldt de aard van iedere overtreding, de 
als BTW verschuldigde som, de wettelijke boeten en de wettelijke intresten'.

Het dwangbevel vermeldde de ganse vordering van de Belgische Staat en zo blijkt dat 
deze vordering beliep:

- aan belasting: 363.081 BEF
- aan wettelijke boeten: 726.162 BEF
- aan intresten: de intresten bedoeld in artikel 91, §1 van het BTW-Wetboek te rekenen 

vanaf 21 januari op een bedrag van 21.000 BEF.
Toen (eiser) tegen dat dwangbevel opkwam door middel van verzet heeft hij duidelijk 

geargumenteerd tegen de ganse vordering, met inbegrip van de rechten ten bedrage van 
363.081 BEF, waarvan hij de terugbetaling vorderde. Er werd van de eerste rechter ver-
wacht dat hij het geschil nopens de rechten zou beslechten en hij heeft dit ook gedaan. Nu 
beweren dat het verzet zonder voorwerp is geworden toen door de herleiding van de boete 
tot 35.500 BEF het in het dwangbevel vermeld saldo van 690.662 BEF verviel is niet ern-
stig en volledig in strijd met de houding die (eiser) aannam voor de eerste rechter. (Eiser) 
verliest daarbij uit het oog dat hij de betaling van de rechten slechts beschouwde als voor-
lopig in afwachting van een gerechtelijke beslissing over de rechten. De beslissing van de 
adjunct-directeur van 11 juni 1980 om de boete te verminderen tot 35.500 BEF kon niet 
tot effect hebben dat het voorwerp van het verzet, zijnde de betwisting over de rechten, 
wegviel en dat is ook nooit de bedoeling geweest.

De eerste rechter heeft niet meer gedaan dan hetgeen van hem gevorderd werd. Hij 
heeft geen veroordeling uitgesproken. Hij besliste dus niet ultra petita zoals (eiser) be-
weert. Waar hij besliste dat het verzet ten dele gegrond was en ten dele ongegrond heeft 
hij moeten zeggen in welke mate de vordering gehandhaafd bleef. Dat gebeurde als volgt: 
'Zegt voor recht dat eiser aan verweerder slechts verschuldigd is in hoofdsom: tweehon-
derd tweeënzestig duizend zeshonderd negenenvijftig frank, meer de rente op dit bedrag, 
verminderd met het bedrag van 26.978 BEF'. De verklaring daarvan is te vinden bij de re-
capitulatie, die aan het dispositief voorafging.

6.
Het bedrag van 262.659 BEF is samengesteld uit twee bedragen, namelijk 196.800 BEF 

en 65.859 BEF. Het eerste bedrag betreft betwiste rechten. Het laatste bedrag betreft niet-
betwiste rechten (zie de op 26.12.1978 ondertekende naheffingsopgave, die ook gewag 
maakt van een boete van 6.500 BEF en de rente). Terecht stelde de eerste rechter het vol-



Nr. 560 - 6.11.03 HOF VAN CASSATIE 2071 

gende: 'Zodoende erkende eiser aan verweerder schuldig te zijn 9.000 BEF + 56.859 BEF 
of 65.859 + de boete en intresten. De rechtbank stelt derhalve nu reeds vast dat eiser alles-
zins dit bedrag aan hoofdsom verschuldigd is'.

De eerste rechter wees terecht het verzet af waar het betrekking had op de belasting ten 
belope van 65.859 BEF (begrepen in het bedrag van 363.081 BEF, dat vermeld werd in 
het dwangbevel als belasting). Door de kennisgeving van het dwangbevel werd de vorde-
ring tot voldoening van de belasting, van de boete en van de intresten gestuit en deze stui-
ting sorteert effect gedurende de ganse duur van het rechtsgeding.

In de mate dat het verzet betrekking had op de geldboete van 6.500 BEF, die vermeld 
werd in de naheffingsopgave, heeft (eiser) zelf gezegd dat die som is betaald (begrepen in 
de som van 35.500 BEF) en dat hij daarvan geen terugbetaling kan vragen gelet op het ak-
koord van 26.12.1978 (zie conclusies van 9 november 1990, p. 20, in fine van A)".

Grieven
(...)
1.3. Derde onderdeel 
Luidens artikel 89 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het wetboek van de be-

lasting over de toegevoegde waarde, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 8 
augustus 1980, kon de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts worden gestuit bij 
door de belastingschuldige gedaan en met redenen omkleed verzet met dagvaarding.

Dat verzet werd bij exploot betekend aan de Staat, meer bepaald aan de door de Koning 
aangewezen ambtenaar.

Ingevolge dit verzet door de belastingplichtige wordt aan de rechter geen andere be-
twisting voorgelegd dan deze van de rechtsgeldigheid en gegrondheid van het door de be-
lastingambtenaar uitgevaardigde dwangbevel, en dit binnen de perken van het verzet van 
de belastingplichtige tegen dit dwangbevel.

Uit het voorgaande volgt dat het de rechter niet toekwam om over een andere schuld 
dan deze, waarvan bij het dwangbevel van de belastingplichtige betaling werd gevorderd, 
uitspraak te doen, zulks op straffe van miskenning van de perken van dit verzet, waardoor 
de toestand van de verzetdoende belastingplichtige in geen geval kan worden verzwaard.

Blijkens het bestreden arrest bij het dwangbevel, uitgevaardigd op 7 maart 1980 en be-
tekend bij exploot van 17 maart 1980, werd betaling gevorderd van een saldo van 690.662 
BEF uit hoofde van boetes, met uitsluiting van enig ander bedrag.

De administratie gaf in het dwangbevel uitdrukkelijk te kennen dat de aan de gevorder-
de boete ten grondslag liggende belasting aangezuiverd werd aan de hand van betalingen, 
die door eiser onder voorbehoud werden verricht, evenals door de compensatie met het te-
goed op zijn rekening-courant en gaf aldus te kennen hiervan bij het dwangbevel geen be-
taling te vorderen.

Eiser tekende tegen dit dwangbevel bij dagvaardingsexploot verzet aan in zoverre hier-
bij een boete van 690.662 BEF van hem werd ingevorderd.

Hij vorderde bovendien de terugbetaling van het tegoed van 341.353 BEF van zijn re-
kening-courant, dat door de administratie in weerwil van de wettelijke bepalingen werd 
ingehouden, hetgeen hij als een feitelijkheid omschreef, hierin gevolgd, zowel door de 
eerste rechter als door de rechter in hoger beroep.

Hij vorderde tenslotte de terugbetaling van de bedragen die hij onder voorbehoud be-
taalde, hetzij de bedragen van 35.500 BEF en 26.978 BEF of 62.478 BEF in het totaal.

Aan de rechter werd zodoende ingevolge eisers verzet enkel de vraag voorgelegd of 
verweerder over een rechtmatige en rechtsgeldige titel beschikte in zoverre hierbij een 
boete van voornoemde omvang werd ingevorderd, evenals de rechtmatigheid van de in-
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houding door de administratie van het tegoed van de rekening-courant ten bedrage van 
341.353 BEF en de verplichting om het bedrag van 62.478 BEF te betalen.

Het kwam op eisers verzoek de feitenrechter zodoende geenszins toe om na het ge-
grond bevinden van zijn grieven aangaande de onterechte toerekening van voornoemd 
BTW-tegoed en de onterecht geheven boete, de hoegrootheid van de eventueel nog ver-
schuldigde belasting, te bepalen.

Het hof van beroep vermocht hoogstens na te gaan of er aan de betaling onder voorbe-
houd van het bedrag van 62.478 BEF een belastingschuld ten grondslag lag.

Verweerder besloot zijnerzijds tot de ongegrondverklaring van eisers verzet en tot de 
afwijzing van eisers vorderingen.

Hij verzocht op geen enkel ogenblik, bij wijze van tegeneis, de rechter te zeggen voor 
recht welk bedrag aan basisbelasting door eiser nog verschuldigd was of in welke mate 
zijn vordering gehandhaafd bleef, dan wel het voorwerp van het door hem uitgevaardigde 
dwangbevel,  strekkende tot  betaling van een wettelijke  boete,  te  wijzigen in  een titel 
strekkende tot de betaling van belasting.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat in navolging van de eerste rechter, wiens be-
slissing weliswaar door beide partijen werd aangevochten, nagaat in welke mate de vorde-
ring gehandhaafd bleef en vervolgens zegt voor recht dat eiser aan verweerder in hoofd-
som een bedrag van 262.659 BEF, meer de rente op dit bedrag, verminderd met het be-
drag van 26.978 BEF verschuldigd bleef, uitspraak doet in miskenning van de perken van 
eisers verzet tegen het dwangbevel, aldus zijn toestand verzwarende (schending van arti-
kel 89 van de wet van 3 juli 1969 tot uitvoering van het wetboek van de belasting over de 
toegevoegde  waarde,  zoals  van  toepassing  vóór  de  wijziging  bij  wet  van  8  augustus 
1980), daarbij uitspraak doet over niet gevorderde zaken (schending van de artikelen 702, 
3°, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbe-
ginsel, genaamd beschikkingsbeginsel) en tenslotte ook de bewijskracht, gehecht aan ei-
sers verzetakte, waarbij eiser opkwam tegen de invordering bij dwangbevel van een be-
drag van 690.662 BEF uit hoofde van wettelijke geldboete, en de terugbetaling van het ten 
onrechte ingehouden bedrag van 341.353 BEF en van de onder voorbehoud verrichte be-
talingen vorderde, miskent in zoverre het oordeel dat het voorwerp van het verzet de be-
twisting over de rechten was, aldus aan deze akte een met de bewoordingen, zin en draag-
wijdte onverenigbare uitlegging gevende (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, 
zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 20 oktober 2000 van het Burgerlijk Wet-
boek).

V. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel en derde onderdeel (partim)
Overwegende dat de twee onderdelen ervan uitgaan dat het geding dat aan de 

feitenrechter onderworpen was, alleen betrekking had op de geldboete verschul-
digd door eiser;

Overwegende dat uit de bewoordingen van de dagvaarding waarbij het verzet 
tegen het dwangbevel werd ingeleid, blijkt dat eiser aan de rechter niet alleen 
vroeg om uitspraak te doen over de vermelde boete, maar ook dat hij de fiscale 
schuld in haar geheel betwistte;

Dat uit de voor de eerste rechter genomen conclusie van verweerder blijkt dat 
hij van oordeel was dat de gevorderde belasting over de toegevoegde waarde in 
hoofdsom door eiser integraal verschuldigd was en dat op grond hiervan de door 
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eiser ingestelde vordering ongegrond was;
Dat aldus aan de feitenrechter gevraagd werd te oordelen over de gehele be-

streden fiscale schuld;
Overwegende dat hieruit volgt dat de onderdelen in zoverre zij berusten op de 

onjuiste veronderstelling dat aan de feitenrechter ingevolge eisers verzet enkel de 
vraag werd voorgelegd of verweerder over een rechtmatige en rechtsgeldige titel 
beschikte voor de invordering van de administratieve geldboete, feitelijke grond-
slag missen;

3. Derde onderdeel voor het overige
Overwegende  dat  de  feitenrechter  bij  wie  verzet  wordt  gedaan  tegen  een 

dwangbevel dat een geldboete oplegt, niet noodzakelijk zijn uitspraak moet be-
perken tot de wettigheid van de gevorderde boete abstract beschouwd; dat hij 
evenzeer, indien die vordering voor hem is gesteld en inzonderheid de belasting-
plichtige op verzet de terugvordering vraagt van reeds onder voorbehoud betaal-
de of ingehouden bedragen, het bedrag van de verschuldigde belasting over de 
toegevoegde waarde kan vaststellen;

Dat de rechter immers in dergelijke omstandigheden moet kunnen nagaan in 
welke mate de vordering tot betaling van de belasting wordt gehandhaafd wat het 
bedrag van de verschuldigde boete kan determineren;

Dat het onderdeel in zoverre het aanvoert dat de feitenrechter hierdoor de aan-
gewezen bepalingen van het WTB-Wetboek schendt, niet kan worden aangeno-
men; 

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

6 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 561

1° KAMER - 6 november 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - KOOP - 
FACTUUR - AANVAARDING - STILZWIJGENDE AANVAARDING.

2º KOOP - FACTUUR - AANVAARDING - STILZWIJGENDE AANVAARDING - BEWIJSLAST.

1º en 2° De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding  
van facturen, voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die facturen, moet 
bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde toekwamen; in zoverre die  
datum wordt betwist, kan de rechter zijn beslissing dat de facturen werden ontvangen 
rond de factuurdatum niet steunen, zonder de wettelijke regels inzake de bewijslast te  
schenden, op de enkele grond dat geen bewijs voorligt dat de facturen niet op datum  
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zouden verzonden zijn aan de koper1. (Art. 25, tweede lid W.Kh.; Art. 1315 B.W.; Art. 870 
Ger.W.)

(N.V. MAPU T. B.V.B.A. AKAB)

ARREST

(A.R. C.01.0600.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koop-

handel, koop en verkoop kan bewezen worden door middel van een aanvaarde 
factuur, onverminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten op de koop-
handel zijn toegelaten;

Dat de verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aan-
vaarding van facturen, voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen 
die facturen, moet bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde 
toekwamen;

Dat, in zoverre die datum wordt betwist, de rechter zijn beslissing dat de factu-
ren werden ontvangen rond de factuurdatum niet kan steunen, zonder de wettelij-
ke regels inzake de bewijslast te schenden, op de enkele grond dat geen bewijs 
voorligt dat de facturen niet op datum zouden verzonden zijn aan de koper;

Overwegende dat  de appèlrechter  vaststelt  dat eiseres de litigieuze facturen 
stilzwijgend heeft aangenomen overeenkomstig artikel 25 van het Wetboek van 
Koophandel, omdat zij tegen de facturen niet tijdig geprotesteerd heeft;

Dat de appèlrechter vervolgens het verweer van eiseres volgens hetwelk de 
facturen niet op of rond de factuurdatum werden ontvangen doch slechts maan-
den later, verwerpt door te oordelen dat "er geen bewijs voorligt dat deze niet op 
datum zou(den) zijn verzonden aan (eiseres)";

Dat de appèlrechter zijn beslissing aldus niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat eiseres in haar conclusie voor de appèlrechter het verweer 

1 Cass., 8 nov. 1991, A.R. nr. 7319, A.C. 1991-92, nr. 135 en de verwijzingen onder voetnoot (1).
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heeft gevoerd dat de eerste rechter ten onrechte interest had toegekend vanaf 25 
mei 1994 op het aangehouden bedrag van de factuur van 1 augustus 1994, zijnde 
10.951 BEF, nu dat bedrag op 25 mei 1994 nog niet eisbaar was;

Dat het bestreden arrest noch op eigen gronden, noch door de hernomen gron-
den van het eerste vonnis, geantwoord heeft op dat verweer;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
3. Derde middel
Overwegende dat eiseres het verweer heeft gevoerd dat in het middel is weer-

gegeven;
Dat het arrest dit verweer niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
4. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in de mate dat dit:
- eiseres veroordeelt tot betaling van de facturen van 9 april 1993 (598 BEF) 

en van 11 april 1994 (1.808 BEF), meer de verwijlintrest;
- intrest toekent vanaf 25 mei 1994 op het aangehouden deel van 10.951 BEF 

van de factuur van 1 augustus 1994;
- uitspraak heeft gedaan over de tegeneis van eiseres;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

6 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 562

1° KAMER - 7 november 2003

1º WRAKING - OPENBAAR MINISTERIE - KLACHT - WRAKINGSGROND - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º WRAKING - INCIDENTELE AANGIFTEN VAN EEN MISDAAD EN TER ZAKE 
VAN VALSHEID - STUKKEN - NEERLEGGING IN HET DOSSIER VAN HET HOF - GEVOLG.

1º Het verzoekschrift tot wraking dat ingediend is tegen een magistraat van het openbaar 
ministerie die als hoofdpartij optreedt is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat verzoeker  
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tot  wraking  bij  de  federale  procureur  een  klacht  tegen  dezelfde  magistraat  heeft  
neergelegd, is geen wettelijke wrakingsgrond1. (Artt. 828 en 832 Ger.W.)

2º Er dient geen acht te worden geslagen op de stukken en aangiften van een misdaad en  
ter  zake van valsheid die door verzoeker tot  wraking in het  dossier  van het  Hof van  
Cassatie zijn neergelegd en die de beoordeling van de redenen die aangevoerd zijn tot  
staving van het verzoekschrift tot wraking niet beïnvloeden. (Artt. 451 en 486 Sv.)

(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0546.F)

I. Verzoek
Bij een met redenen omklede en ondertekende akte, die op 23 oktober 2003 ter 

griffie van het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd, vraagt verzoeker de wra-
king van de heer André Van Oudenhove, procureur-generaal bij het Hof van Be-
roep te Brussel.

Die magistraat heeft de bij artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-
boek voorgeschreven verklaring afgelegd, waarin zijn met redenen omklede wei-
gering om zich van de zaak te onthouden vervat is;

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de redenen waarom een rechter kan gewraakt worden, lui-

dens artikel 832 van het Gerechtelijk Wetboek, gelden voor het openbaar minis-
terie tenzij het als hoofdpartij in het geschil optreedt;

Overwegende dat uit het verzoekschrift tot wraking blijkt dat zij met name be-
trekking heeft op de uitoefening van het openbaar ministerie door de procureur-
generaal, die als hoofdpartij optreedt;

Overwegende, voor het overige, dat de omstandigheid dat verzoeker bij de fe-
derale  procureur een  klacht  tegen  dezelfde  magistraat  heeft  neergelegd,  geen 
wrakingsgrond is zoals bedoeld in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;
Overwegende ten slotte, dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de stuk-

ken en aangiften die door verzoeker zijn neergelegd en de beoordeling van de re-
denen die aangevoerd zijn tot staving van het verzoekschrift tot wraking d.d. 27 
oktober 2003 niet beïnvloeden;

1 Het verzoekschrift tot wraking van de proc.-gen bij het hof van beroep betrof een aantal dossiers. 
Deze waren niet neergelegd in het dossier bij het Hof. Bij het nader bekijken van de stukken die aan 
het Hof waren voorgelegd, bleek het O.M. waarvan de wraking werd gevorderd, in nagenoeg alle 
betrokken dossiers,  als hoofdpartij  op te  treden. In die omstandigheden beslist  het  arrest,  zonder 
verder in te gaan op de precieze aard van het optreden van de proc.-gen. in alle betrokken dossiers 
noch op de door verzoeker neergelegde stukken en aangiften van een misdaad, dat het verzoekschrift 
dat ingediend is tegen een magistraat van het O.M. die "met name" als hoofdpartij optreedt, niet 
ontvankelijk is. 
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek af;
Stelt  de  gerechtsdeurwaarder  Jean-Philippe  Sonck,  Waversesteenweg 1676, 

bus 27, te Oudergem aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen vier-
entwintig uren te betekenen;

Veroordeelt de verzoeker in de kosten.

7 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 563

1° KAMER - 7 november 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGTERMIJNEN - 
VOORZIENING - BEGIN - BEGRIP.

1º In de zin van artikel 263 W.I.B. (1964) omvat de term "voorziening" het cassatieberoep in  
strafzaken;  de  termijn  van  twaalf  maanden,  waarbinnen  de  belasting  moet  worden 
vastgesteld wanneer een rechtsvordering uitwijst dat tijdens één der vijf jaren vóór het 
jaar waarin de vordering is ingesteld, belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, begint  
niet  te  lopen  op  de  dag  van  de  uitspraak  van  de  rechterlijke  beslissing  betreffende 
voornoemde  rechtsvordering,  maar  wel  bij  het  verstrijken  van  de  termijn  om 
cassatieberoep in te stellen (Impliciet)1. (Art. 263 W.I.B. 1964)

(DENIS BODDEN N.V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0083.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 september 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 263, §2, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelas-

1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas. 2003, nr. 563.
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tingen (1964), dat van toepassing is op het geschil, bepaalt dat de belasting of de 
aanvullende belastingen,  in  de  gevallen die  paragraaf  1  vermeldt,  vastgesteld 
moet worden binnen twaalf maanden te rekenen van de datum waarop tegen de 
beslissing over de in §1, 3° genoemde rechtsvordering geen verzet of voorzie-
ning meer kan worden ingediend;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de kwestieuze beslissing te dezen in 
correctionele zaken is gewezen;

Dat de term "voorziening" in de zin van artikel 263 het cassatieberoep in straf-
zaken omvat;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2 Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de in arti-

kel 263, §2, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bedoelde 
termijn niet ingaat op de dag van de uitspraak van de in die bepaling bedoelde 
rechterlijke beslissing;

Dat het onderdeel niet aangenomen kan worden;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de in 263, §2, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen (1964) vermelde rechtsvordering onder meer de strafvordering beoogt; dat 
een dergelijke vordering wordt ingesteld, in de zin van die bepaling, wanneer het 
openbaar ministerie, die ze uitoefent ingevolge artikel 1 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, een 
opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter adieert;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat "het dossier te dezen in 1980 aan de 
onderzoeksrechter is overhandigd (...) zodat precies die magistraat de strafvorde-
ring heeft uitgeoefend" en oordeelt dat "wanneer de onderzoeksrechter is geadi-
eerd op de vordering van het openbaar ministerie, de in voornoemd artikel 263, 
§1, 3°, bedoelde rechtsvordering, die is welke wordt ingesteld wanneer de onder-
zoeksrechter wordt geadieerd";

Dat het arrest, op grond van die vermeldingen, naar recht beslist dat de aanslag 
voor het aanslagjaar 1979 tijdig is vastgesteld;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

7 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.
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Nr. 564

3° KAMER - 10 november 2003

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ - METAAL-, 
MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW - WERKZEKERHEID - BEDING - JURIDISCHE AARD.

Het beding inzake werkzekerheid als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 
15  feb.  1993,  die  is  gesloten  in  het  paritair  comité  voor  de  metaal-,  machine-  en  
elektrische  bouw  is  een  individuele  normatieve  bepaling  van  die  collectieve  
arbeidsovereenkomst1. (Artt. 5, 19, 23 en 26, eerste lid C.A.O.-Wet; Art. 2 C.A.O. 15 feb. 
1993,  gesloten in  het  paritair  comité  voor de metaal-,  machine- en elektrische bouw, 
betreffende het protocol van nationaal akkoord 1993-1994, die bij art. 2 K.B. 7 mei 1996, 
algemeen verbindend is verklaard)

(G. T. SOTRAMON N.V. in faillissement)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0178.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 26, eerste lid van de wet van 5 december 1968 betref-

fende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités bepaalt dat 
van een in een paritair orgaan gesloten overeenkomst de bedingen die verband 
houden met de individuele betrekkingen tussen werkgever en werknemer, bin-
dend zijn voor alle werkgevers en werknemers die niet krachtens artikel 19 van 
genoemde wet door die overeenkomst gebonden zijn en tot het ressort van dat 
paritair orgaan behoren, voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze 
in  de  overeenkomst  is  bepaald,  tenzij  in  de  individuele  arbeidsovereenkomst 
schriftelijk een met de overeenkomst strijdig beding is opgenomen;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser zijn vordering 
grondt op artikel 2, §§2 en 3 van de in het paritair comité voor de metaal-, ma-
chine- en elektrische bouw gesloten collectieve arbeidsovereen-komst van 15 fe-
bruari 1993 betreffende het protocol van nationaal akkoord 1993-1994, die bij 
koninklijk besluit van 7 mei 1996 algemeen bindend is verklaard, zonder te wor-
den bekritiseerd, overweegt dat hij zich op die bepalingen alleen mag beroepen 

1 Zie de concl. O.M., in Bull. en Pas.; c.a.o. van 15 feb. 1993, B.S. 11 juni 1996, 15910.
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als zij een beding bevatten als bedoeld in artikel 26, eerste lid van de wet van 5 
december 1968, en beslist dat zulks niet het geval is;

Overwegende dat artikel 2, §2 van die collectieve arbeidsovereenkomst, welke 
ertoe strekt de werkzekerheid te waarborgen van de werknemers op wie het van 
toepassing is, bepaalt dat, wanneer de werkgever voornemens is over te gaan tot 
ontslag van meerdere arbeiders en dit ontslag als meervoudig ontslag kan worden 
beschouwd in de zin van §4 van dat artikel, hij voorafgaandelijk de onderne-
mingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet inlichten of, in ge-
val er geen ondernemingsraad of syndicale afvaardiging bestaat, voorafgaande-
lijk en individueel de betrokken arbeiders schriftelijk moet inlichten en dat dan 
tussen de partijen een overleg plaatsvindt; dat artikel 2, §3, bepaalt dat, bij niet-
naleving van die procedure, de in gebreke zijnde werkgever, naast de normale 
opzeggingstermijn, aan de arbeider een vergoeding dient te betalen gelijk aan het 
loon verschuldigd voor de genoemde opzeggingstermijn;

Overwegende dat een dergelijk beding op grond waarvan alle arbeiders van de 
onderneming de naleving kunnen eisen van de bepalingen waarbij dat beding de 
uitoefening van het ontslagrecht van de werkgevers beperkt ten voordele van die 
arbeiders, betrekking heeft op de individuele betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers in de zin van artikel 26, eerste lid van de wet van 5 december 1968;

Dat het arrest, daar het daarover anders beslist teneinde de toepassing van dat 
beding te weigeren, voornoemd artikel 26, eerste lid, alsook artikel 2 van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1993 schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

10 november 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Heenen.

Nr. 565

3° KAMER - 10 november 2003

1º MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG - 
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAG - VERJARING - STUITING - 
BESLISSING TOT TERUGVORDERING - AANGETEKENDE BRIEF - VONNIS - NIETIGVERKLAARDE 
BESLISSING - GEVOLG.
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2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - MINDERVALIDEN - 
TEGEMOETKOMINGEN - ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG - TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BESLISSING TOT TERUGVORDERING - AANGETEKENDE BRIEF - 
VONNIS - NIETIGVERKLAARDE BESLISSING - GEVOLG.

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
VERJARING - STUITING - MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - ONVERSCHULDIGD 
BETAALD BEDRAG - BESLISSING TOT TERUGVORDERING - AANGETEKENDE BRIEF - VONNIS - 
NIETIGVERKLAARDE BESLISSING - GEVOLG.

1º, 2° en 3° De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte 
onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de 
aangetekende brief waarbij de beslissing tot terugvordering ter kennis wordt gebracht van  
de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd indien die beslissing bij  
vonnis  wordt  nietigverklaard1.  (Art.  16,  §1,  eerste  lid  en  §2,  eerste  en  derde  lid 
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; Art. 2247 B.W.)

(BELGISCHE STAAT – Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie 
T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0104.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 juni 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
.....
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 16, §2, eerste en derde lid van de wet van 27 februari 

1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals het te dezen 
van toepassing is, bepaalt dat van de beslissing tot terugvordering van de ten on-
rechte betaalde tegemoetkomingen, op straffe van nietigheid, aan de schuldena-
ren kennis wordt gegeven bij ter post aangetekend schrijven en dat het ter post 
neerleggen van het aangetekend schrijven de verjaring stuit;

Overwegende dat uit geen enkele wetsbepaling kan worden afgeleid dat de 
stuiting van de verjaring die het gevolg is van de neerlegging van de aangeteken-
de brief houdende de beslissing tot terugvordering ongedaan zou zijn indien die 
beslissing bij vonnis was nietigverklaard;

Overwegende dat het arrest, door uit de nietigverklaring van de beslissing tot 
terugvordering van het onverschuldigd betaalde af te leiden dat "er geen regel-
matige kennisgeving van een onverschuldigd betaald bedrag was geschied bij 

1 Zie concl. O.M., Cass., 3 juni 1991, in Bull. en Pas., 1990-1991, I, A.R. 9090, nr. 510, inz. nr. 2 
van de concl.; vgl. Wet 27 feb. 1987 na de wijziging ervan bij de programmawet [I] van 24 dec. 
2002, art. 16, §1, eerste lid, §2, eerste lid en §3.
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aangetekend schrijven" en dat de verjaring niet op rechtsgeldige wijze was ge-
stuit, artikel 16, §2, eerste en derde lid van de wet van 27 februari 1987 schendt;

Dat het middel gegrond is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de terugvor-

dering van de ten onrechte betaalde uitkeringen en over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei-

ser in de kosten; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

10 november 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 566

2° KAMER - 12 november 2003

STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - VEROORDELINGEN TOT GELDBOETEN IN 
EURO - VEROORDELINGEN IN EEN MUNT DIE GEEN WETTELIJKE WAARDE MEER HEEFT - GEVOLG.

De door  de  hoven en rechtbanken uitgesproken veroordelingen tot  geldboeten worden  
vanaf 1 jan. 2002 uitgedrukt in euro, volgens de modaliteiten van art. 1, tweede lid Wet 5  
maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten; de beslissing  
die veroordelingen uitspreekt in een munt die geen wettelijke waarde meer heeft, moet  
worden vernietigd. (Art. 9 Wet van 26 juni 2000)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1208.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 11 juni 2003 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
...
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 1 van de wet 

van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, 
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gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van 
de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 78 van de Grondwet:

Overwegende dat, met toepassing van artikel 9 van de wet van 26 juni 2000 
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, de door de hoven en 
rechtbanken uitgesproken veroordelingen tot  geldboeten vanaf 1 januari  2002 
worden uitgedrukt in euro volgens de modaliteiten van artikel 1, tweede lid van 
de wet betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten;

Overwegende dat de appèlrechters, met bevestiging van het vonnis van de Po-
litierechtbank te Brussel  van 18 mei 2001, eiser hebben veroordeeld tot  "een 
geldboete van 50 frank, vermeerderd met 1990 opdeciemen en gebracht op het 
bedrag van 10.000 frank [...]" en tot betaling van "het bedrag van 10 frank x 200 
= 2.000 frank krachtens de artikelen 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985" 
houdende fiscale en andere bepalingen;

Dat zij aldus veroordelingen hebben uitgesproken in een munt die niet meer 
wettelijk gangbaar is;

Overwegende dat die onwettigheid de vernietiging tot gevolg heeft van de be-
slissingen over de straf en over de bijdrage in het bijzonder Fonds voor hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

Dat er geen grond bestaat tot uitbreiding van de cassatie tot de beslissing waar-
bij de appèlrechters het misdrijf bewezen hebben verklaard, aangezien de vernie-
tiging geschied is  om een andere reden dan die welke aan die beslissing ten 
grondslag liggen;

En overwegende voor het overige dat de substantiële of op straffe van nietig-
heid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing over-
eenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser veroordeelt tot een straf en 

tot een bijdrage in het bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzette-
lijke gewelddaden; 

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

het overblijvende derde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

12 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-gene-
raal.
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Nr. 567

2° KAMER - 12 november 2003

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFZAKEN - 
CASSATIEGEDING - VALSHEIDSVORDERING INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP 
- VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

In  de  regel  is  een  verzoekschrift  dat  een  n.a.v.  een  cassatieberoep  ingestelde 
valsheidsvordering bevat, ontvankelijk en de valsheidsvordering toegelaten, wanneer het  
tijdens  het  cassatiegeding  van  valsheid  betichte  stuk  niet  van  valsheid  kon  worden  
beticht  voor  de  feitenrechter,  het  verzoekschrift  betrekking  heeft  op  een  wezenlijke  
vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en de in dat verzoekschrift  
gestelde bewering waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte 
aan te tasten1.

(Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1248.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 3 september 2003 gewe-

zen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert verschillende grieven aan in een brief en een middel in een memo-

rie.
Een incidenteel valsheidsverzoek is ter griffie neergelegd op 13 oktober 2003.
Een eensluidend verklaard afschrift van die stukken is bij dit arrest gevoegd.
IV. Beslissing van het Hof
A. Het middel: 
Overwegende dat eiser aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheid-

stelling verwijt dat ze de directeur van de gevangenis te Ittre waar hij gedetineerd 
is, niet heeft ondervraagd, aangezien hij vervangen was door de directeur van de 
gevangenis te Jamioulx;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat het middel is voorgelegd aan de commissie voor de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling;

Dat het middel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden voorgedra-

1 Cass., 9 sept. 1997, A.R. P.97.1155.N - P.97.1201.N, nr. 342; 21 mei 2002, A.R. P.01.1016.N, nr. 
311;  F.  SWENNEN,  “De  incidentele  valsheidsvordering  in  strafzaken  voor  het  Hof  van  Cassatie”, 
Tijdschrift voor Strafrecht, Kluwer, feb. 2003, 13 e.v., nrs. 17, 18 en 22. 
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gen en derhalve niet ontvankelijk is;
B. Over het geheel van de grieven:
Overwegende dat niet ontvankelijk zijn de grieven, in zoverre zij kritiek oefe-

nen op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de commissie 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling of in zoverre het onderzoek ervan ver-
eist dat het Hof die gegevens nagaat, terwijl het daarvoor niet bevoegd is;

Overwegende voor het overige dat de grieven aan die commissie verwijten dat 
ze het nieuwe onderzoek van haar dossier met een jaar heeft uitgesteld;

Overwegende evenwel dat de commissie de datum van het nieuw onderzoek 
van het dossier door het personeelscollege heeft vastgesteld op 1 april 2004;

Dat, in zoverre, de grieven feitelijke grondslag missen;
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;

C. De incidentele valsheidsvordering:
Overwegende dat een verzoekschrift dat een naar aanleiding van een cassatie-

beroep ingestelde valsheidsvordering bevat, ontvankelijk is en de valsheidsvor-
dering toegelaten is wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte 
stuk niet van valsheid kon worden beticht  voor de feitenrechter,  het verzoek-
schrift betrekking heeft op een wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de 
bestreden beslissing en de in dat verzoekschrift gestelde bewering waarschijnlijk 
genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten;

Overwegende dat het stuk "proces-verbaal van de terechtzitting, dat betrekking 
heeft op de terechtzitting van "26 augustus 2003", eveneens melding maakt van 
de op 3 september 2003 genomen beslissing; dat het verzoek niet de echtheid van 
laatstgenoemde vermelding betwist, maar wel betwist dat zij op dat proces-ver-
baal kan voorkomen, daar dit 

de dagtekening van 26 augustus 2003 draagt;
Overwegende dat artikel 7, §3 van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 

houdende uitvoeringsmaatregelen  inzake  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling 
bepaalt dat "de secretaris van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheid-
stelling per behandelde zaak een proces-verbaal opstelt" en dat in genoemd pro-
ces-verbaal "de genomen beslissing (...) wordt vermeld";

Overwegende dat uit het litigieuze proces-verbaal blijkt dat de commissie voor 
de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  zitting  heeft  gehouden  op  26  augustus 
2003, dat zij vervolgens de zaak in beraad heeft genomen en uitspraak heeft ge-
daan op 3 september  2003; dat  het  proces-verbaal  derhalve  is  opgemaakt  op 
grond van een correcte toepassing van het bovenaangehaalde artikel 7, 3 van het 
koninklijk besluit; dat de bewering als zou het vals zijn geloofwaardigheid mist;

Dat de vordering niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de incidentele valsheidsvordering in strafza-
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ken; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

12 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 568

1° KAMER - 13 november 2003

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - GETUIGENVERHOOR - 
ONREGELMATIGHEID - GEVOLG.

Doordat een onregelmatigheid van het getuigenverhoor geen nietigheid van de getuigenis  
zelf tot gevolg heeft belet ze niet dat de getuigenis, die niet aangetast is door een eigen  
gebrek, als bewijs in aanmerking kan worden genomen1. (Art. 956, tweede lid Ger.W.)

(T. T. B.)

ARREST

(A.R. C.00.0459.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
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 918 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo, stelt vast dat de echtscheiding uitge-

sproken blijft tussen partijen en veroordeelt eiser tot betaling van 25.000 BEF aan ver-
weerster wegens tergend en roekeloos beroep en de kosten van hoger beroep onder de be-
vinding dat op basis van de gehouden getuigenverhoren verweerster het bewijs leverde 
van overspel gepleegd door eiser met dame M.

Grieven
Artikel 918 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat het getuigenverhoor wordt 

1 Zie  Cass.,  5  mei  1988,  A.R.  5913,  nr.  550.  Het  O.M.  had,  in  de  zin  van  dit  precedent, 
geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van het middel, op grond dat het niet tot cassatie kon leiden 
omdat de op dit bewijs gesteunde eindbeslissing dus onaangetast bleef.
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gehouden door de rechters die het hebben toegestaan of bevolen of door de rechter die in 
het vonnis is aangewezen. Het getuigenverhoor en tegenverhoor werd niet gehouden door 
een van die rechters, maar door de rechters D. W. en J. P.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig het overspel bewezen verklaart op grond 
van de getuigenverklaringen die niet werden afgenomen zoals de wet voorschrijft (schen-
ding van artikel 918 van het Gerechtelijk Wetboek) en daarom niet ten titel van getuigen-
verklaring als bewijs in aanmerking komt (schending van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel aanvoert dat het arrest onwettig het overspel van 

eiser bewezen verklaart op grond dat het getuigenverhoor en het tegenverhoor, in 
strijd met artikel 918 van het Gerechtelijk Wetboek, niet werden gehouden door 
de rechters die het hebben toegestaan of bevolen of door de rechter die in het 
vonnis werd aangewezen;

Overwegende dat artikel 956, tweede lid van dit wetboek bepaalt dat de nietig-
heid van het getuigenverhoor geen nietigheid van de getuigenissen tot gevolg 
heeft, indien deze niet zijn aangetast door een eigen gebrek;

Dat de gebreken die nietigheid van de getuigenissen tot gevolg hebben, beper-
kend bepaald zijn in artikel 961 van voormeld wetboek;

Dat daaruit volgt dat, al waren het getuigenverhoor en het tegenverhoor onre-
gelmatig doordat zij niet werden gehouden door de rechters die het getuigenver-
hoor hebben bevolen of door een rechter die in het vonnis zou zijn aangewezen, 
de getuigenissen zelf daardoor niet nietig zijn en, anders dan het middel aan-
voert, als bewijs in aanmerking kunnen worden genomen; 

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

13 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 569

1° KAMER - 13 november 2003

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - ARTIKEL 14, EERSTE LID HANDELSHUURWET - 
AARD.

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 

2 Zie evenwel voetnoot 1.
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HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - AANVRAAG - VERMELDINGEN - 
ONREGELMATIGHEID - HERSTEL - VOORWAARDEN - ANTWOORD VAN DE VERHUURDER - TERMIJN - 
AANVANG.

1º Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet is van dwingend recht1 2.

2º De huurder kan de onregelmatigheid van de aanvraag tot huurhernieuwing, wegens de  
niet-vermelding  van  de  antwoordmogelijkheden  van  de  verhuurder,  herstellen  door 
tussen de achttiende en de vijftiende maand voor het eindigen van de lopende huur een  
nieuwe regelmatige aanvraag aan de verhuurder te richten, wat kan gebeuren door het 
sturen  van een aanvullende  aangetekende brief  die  verwijst  naar  de  inhoud van  de  
eerste brief en waarin die verzuimvermelding voorkomt; in dat geval vangt de termijn van  
drie  maanden om de aanvraag te  beantwoorden  aan vanaf  de  datum van de aldus  
vernieuwde aanvraag3. (Art. 14, eerste lid Handelshuurwet)

(DEUMER TRADE & CONSULTING N.V. T. V.)

Schriftelijke conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
Het  bestreden  vonnis  wijst  de  vorderingen  van  eiseres  af.  Ze  strekken  ertoe:  1.  te 

zeggen  voor  recht  dat  verweerder,  met  wie  ze  door  een  handelshuurovereenkomst 
verbonden was, haar handelspand zonder recht noch titel betrok en deze zich te horen 
bevelen het goed te ontruimen; 2. hem tot betaling van achterstallige huurgelden te doen 
veroordelen. Daarbij verwerpen de appelrechters het verweer van eiseres dat verweerder 
haar  geen  geldige  aanvraag  tot  huurhernieuwing  richtte.  Volgens  hun  vaststellingen 
geschiedde  de  aanvraag  bij  aangetekend  schrijven  van  15  februari  1998,  waarin  de 
huurhernieuwing  aan  dezelfde  voorwaarden  van  de  lopende  overeenkomst  wordt 
voorgesteld.  Dit  is  de  eerste  door  art.  14  Handelshuurwet  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven  vermelding.  Bij  aangetekend  schrijven  van  22  februari  1998 
“vervolledigde”  verweerder  de  aanvraag  in  zijn  eerste  brief  door  de  daarin  vergeten 
tweede  en  door  voormeld  art.  14  eveneens  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
vermelding dan wel op te nemen, d.i. de vermelding "dat de verhuurder geacht zal worden 
met  de  hernieuwing van de huur  onder  de voorgestelde  voorwaarden  in  te  stemmen, 
indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met 
redenen omklede weigering van huurhernieuwing ofwel van andere voorwaarden of van 
het aanbod van een derde …".

Het bestreden vonnis stelt, zoals de eerste rechter, ook vast dat beide brieven tijdig aan 
de  verhuurder  ter  kennis  werden  gebracht  –  d.i.,  zoals,  op  straffe  van  verval,  ook 
voorgeschreven  door  voornoemd  art.  14,  ten  vroegste  18  maanden  en  ten  laatste  15 
maanden voor het eindigen van de lopende huur.

Het vonnis treedt de eerste rechter ook bij waar het oordeelt dat voldaan is aan de beide 
voorwaarden van artikel 14, op dezelfde gronden, namelijk dat "Geen enkele wettelijke 
bepaling gebiedt dat de inhoud van de kennisgeving van art. 14 Handelshuurwet bij één 
en  hetzelfde  schrijven  zou  worden  meegedeeld",  dat  de  beide  brieven  tijdig  werden 
verzonden  en  dat  de  tweede  een  aanvulling  vormt  op  de  eerste,  zoals  overigens 
uitdrukkelijk in die tweede gesteld.

Het vonnis van de Vrederechter wordt, ook wat de achterstallige huurgelden betreft, 
bevestigd.

Het  enig  cassatiemiddel  –  dat  uitsluitend  de  schending  van  art.  14,  eerste  lid, 
Handelshuurwet aanvoert - herneemt het voor de feitenrechters gehouden en door deze 
met voormeld motief verworpen verweer van eiseres, dit is:

1 Cass., 5 nov. 1992, A.R. 9553, nr. 717. 
2 Zie ook de (strijdige) conclusie O.M. 
3 Ibid.
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Art. 14 bepaalt dat "de" kennisgeving aan "beide" voorwaarden moet voldoen. D.w.z.: 
er kan maar één geldige kennisgeving zijn. Nu de eerste brief de tweede voorwaarde niet 
vermeldt en de tweede de eerste niet, is de kennisgeving nietig. Het middel voegt eraan 
toe dat art. 14 namelijk tot doel heeft de belangen van de eigenaar te beschermen en te 
vermijden dat de huurhernieuwing hem onverwacht wordt opgelegd. De belangen van de 
verhuurder vereisen dat de termijn voor zijn eventueel antwoord (namelijk drie maanden) 
op een wel bepaald ogenblik, namelijk dat van de kennisgeving, ingaat; en dat kan niet bij 
een opdeling van de kennisgeving in meerdere brieven, daar alsdan twijfel bestaat over 
het ogenblik waarop die termijn ingaat.

Het middel stelt aldus de vraag naar de rechtsgeldigheid van de kennisgeving van een 
aanvraag tot hernieuwing van een handelshuur naar haar inhoud. Daaraan is, m.i., echter 
ook een vraag naar haar formele rechtsgeldigheid verbonden, nu de kennisgeving gespreid 
is  over  twee  complementaire  instrumenten  waarvan  het  ene  zonder  het  andere  niet 
volstaat. Meer bepaald is de vraag dan uiteindelijk of een onvolledige (en dus “nietige”) 
kennisgeving later - wel te verstaan binnen de wettelijke termijn – nog rechtsgeldig kan 
aangevuld worden.

Art.  14 Handelshuurwet,  waarvan de inhoud reeds werd vermeld,  is  van dwingend 
recht4. De tekst is duidelijk: zowel het ontbreken van de vermeldingen m.b.t. het antwoord 
van de verhuurder en de termijn daarvoor als het ontbreken van de opgave van de nieuwe 
voorwaarden leiden tot nietigheid. Het sanctioneren met nietigheid louter doordat deze 
vermeldingen  gespreid  zijn  over  twee  kennisgevingen  kan  formalistisch  lijken,  nu  de 
huurder "in totaal” toch een geldige kennisgeving deed en de rechten van de verhuurder 
gevrijwaard lijken zodra dit "totaal" gerealiseerd is, als zijn antwoordtermijn slechts vanaf 
dat ogenblik loopt.  Het is,  m.i.,  nochtans niet formalistisch te stellen dat deze termijn 
loopt vanaf de aanvraag, die, in casu, in de eerste brief, gebrekkig was.

Het is namelijk alleen de beschermde verhuurder, in wiens enkel belang art. 14 is inge-
steld5, die aan de nietigheid (wegens een gebrek) kan verzaken, behoudens uiteraard een 
akkoord van beide partijen. De huurder kan de door hem veroorzaakte nietigheid dus niet 
ongedaan maken. Hij kan alleen - indien de wettelijke termijn daarvan nog loopt - een ge-
heel nieuwe aanvraag aanzeggen, i.p.v. louter de gebrekkige aan te vullen. De termijn 
voor de verhuurder loopt vanaf een geldige aanvraag. Er loopt geen nieuwe termijn vanaf 
een aanvulling van de gebrekkige aanvraag.

Het middel is dus gegrond. 
Conclusie : vernietiging van de aangevochten beslissing.

ARREST

(A.R. C.01.0184.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 december 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

4 Cass., 6 nov. 1992, A.R. 9553, nr. 717.
5 Cass., 15 maart 1968, A.C. 1968, 936 en 19 juni 1992, A.R. 7710, nr. 551.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, eerste lid van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuurovereen-

komsten, vormend boek III, titel VIII, hoofdstuk 2, afdeling IIbis van het Burgerlijk Wet-
boek. 

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verwerpen het door eiseres ingestelde hoger beroep tegen het vonnis 

van de Vrederechter van het tweede kanton Turnhout van 8 september 1999, verklaren 
dienvolgens de vordering van eiseres te horen zeggen voor recht dat verweerder het pand 
zonder recht noch titel bezet en te horen bevelen dat verweerder het pand zou ontruimen, 
ongegrond, en verwerpen het verweermiddel van eiseres dat verweerder aan eiseres geen 
geldige aanvraag tot huurhernieuwing richtte, op grond van de volgende motieven:

"(Verweerder) huurt van (eiseres) een handelspand, gelegen te P., T. F36 en 37 ingevol-
ge een mondelinge huurovereenkomst.

Op 15 februari 1998 richtte (verweerder) een aangetekend schrijven aan eiseres waar-
van de inhoud luidt als volgt:

'Aangezien onze huurovereenkomst betreffende het handelspand gelegen te P., T. F36 
en 37 op 1 juni 1999 verstrijkt, wens ik U hierbij overeenkomstig de artikelen 13 en vol-
gende van de wet van 30 april 1951 om huurhernieuwing te verzoeken. Ik neem mij voor 
de daarin nu door mij uitgeoefende activiteit verder te zetten. Ik stel voor de overeen-
komst te hernieuwen aan de thans geldende voorwaarden, eveneens wat de huurprijs be-
treft.  Voor  zoveel  nodig  richt  ik  hetzelfde  verzoek  van  handelshuurverlenging  aan 
B.V.B.A. Estancia Tulderheyde 25B, 2382 Poppel'.

Op 22 februari 1998 richtte (verweerder) andermaal een aangetekend schrijven aan ei-
seres, waarvan de inhoud luidt als volgt:

'Bij nazicht van de handelshuurwet van 30 april 1951 en meer speciaal artikel 14 van de 
wet, ben ik tot de vaststelling gekomen dat ik in mijn aangetekend schrijven van 15 febru-
ari 1998 tot aanvraag van handelshuurverlenging het volgende vergeten te vermelden ben:

'De wet op de handelshuurovereenkomsten verplicht mij ertoe Uw aandacht te vestigen 
op de wettelijke bepalingen volgens dewelke U wordt geacht met de hernieuwing van de 
huur onder de hierboven voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien U mij niet, bin-
nen de drie maanden na ontvangst van deze brief, kennis geeft van Uw met redenen om-
klede weigering van hernieuwing, van andere voorwaarden of van het aanbod van een 
derde. Deze kennisgeving dient te gebeuren op dezelfde wijze als mijn aanvraag tot her-
nieuwing, dit is bij aangetekend schrijven'.

Deze brief vervolledigt bijgevolg mijn aanvraag tot handelshuurvernieuwing van 15 fe-
bruari 1998.

Gelieve mij te verontschuldigen voor dit aangetekend schrijven en deze brief te aan-
vaarden als een betrachting mijnentwege om de wettelijke voorschriften na te leven'.

(...)
(Eiseres) houdt voor dat geen geldige aanvraag tot huurhernieuwing werd gedaan, gelet 

op het strenge en formalistische karakter van artikel 14 van de Handelshuurwet.
Het schrijven van 15 februari 1998 maakt, aldus (eiseres), geen geldige aanvraag tot 

huurhernieuwing uit, daar niet voldaan is aan de tweede voorwaarde zoals opgenomen in 
artikel 14.

Het schrijven van 22 februari 1998 is, aldus nog (eiseres), behept met dezelfde nietig-
heid, daar het de voorwaarden niet opgeeft waaronder de huurder zelf bereid is de nieuwe 
huur aan te gaan.

(Eiseres) stelt dat, nu de eerste aanvraag niet conform artikel 14 was, de huurder gedu-
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rende de wettelijke periode een nieuwe geldige aanvraag had moeten indienen, met ver-
melding van de twee inhoudelijke voorwaarden.

De rechtbank merkt op dat de huurder in zijn tweede schrijven uitdrukkelijk heeft ge-
steld: 'deze brief vervolledigt bijgevolg mijn aanvraag tot handelshuurhernieuwing van 15 
februari 1998'.

Geen enkele wettelijke bepaling gebiedt dat de inhoud van de kennisgeving van artikel 
14 van de Handelshuurwet bij één en hetzelfde schrijven zou worden meegedeeld.

De eerste rechter wordt dan ook gevolgd waar hij stelt dat voldaan is aan beide voor-
waarden van artikel 14 van de Handelshuurwet.

Nu beide brieven tijdig werden verzonden, hetgeen ook niet betwist wordt, aanvaardt 
de rechtbank dat de brief van 22 februari 1998 een aanvulling vormt op deze van 15 fe-
bruari 1998, zoals overigens uitdrukkelijk in de brief gesteld".

Grieven
Artikel 14 van de Handelshuurwet bepaalt dat de kennisgeving van de huurder, die het 

recht op hernieuwing wenst uit te oefenen, op straffe van nietigheid enerzijds de voor-
waarden moet opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te 
gaan en anderzijds de vermelding moet bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met 
de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij 
niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen om-
klede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van 
een derde. Deze wetsbepaling is van dwingend recht.

Niet alleen het verzuim van de opgave van de voorwaarden waaronder de huurder be-
reid is om de nieuwe huur aan te gaan, leidt tot nietigheid, maar ook het ontbreken van de 
vermelding dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder 
de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie 
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Het bestreden vonnis beslist dat geen enkele wettelijke bepaling gebiedt dat de inhoud 
van de kennisgeving van artikel 14 van de Handelshuurwet bij één en hetzelfde schrijven 
zou worden meegedeeld.

Artikel 14 van de Handelshuurwet bepaalt evenwel uitdrukkelijk dat de in deze bepa-
ling bedoelde kennisgeving aan beide voorwaarden moet voldoen. 

Hieruit volgt dat wanneer in een eerste brief de voorwaarden worden opgegeven waar-
onder de huurder bereid is om de nieuwe huur aan te gaan, en pas in een latere brief ver-
meld wordt dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder 
de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie 
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde, de kennisgeving niet vol-
doet aan de vereisten van artikel 14 van de Handelshuurwet en derhalve nietig is.

De verplichte vermelding van artikel 14 van de Handelshuurwet heeft tot doel de wetti-
ge belangen van de eigenaars te beschermen, en met name te vermijden dat de hernieu-
wing van de huurovereenkomst de verhuurder onverwacht wordt opgelegd. De in artikel 
14 van de Handelshuurwet bedoelde kennisgeving door de huurder doet voor de verhuur-
der een termijn ingaan om kennis te geven ofwel van zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. De be-
langen van de verhuurder vereisen dat deze termijn van drie maanden op een welbepaald 
ogenblik ingaat, met name op het ogenblik van de kennisgeving. Artikel 14 van de Han-
delshuurwet verzet zich tegen een kennisgeving die in meerdere brieven is opgedeeld, ge-
zien er aldus twijfel ontstaat over het ogenblik waarop de termijn voor de verhuurder be-
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gint te lopen. 
Hieruit volgt dat de appèlrechters derhalve, door te beslissen dat geen enkele wettelijke 

bepaling gebiedt dat de inhoud van de kennisgeving van artikel 14 van de Handelshuur-
wet bij één en hetzelfde schrijven zou worden meegedeeld, en dat een kennisgeving be-
staande uit twee brieven, waarbij in de eerste brief enkel de voorwaarden werden opgege-
ven waaronder de huurder bereid is om de nieuwe huur aan te gaan, en pas in een latere 
brief vermeld wordt dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur 
over de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen 
drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieu-
wing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde, geldig is, nu beide 
brieven tijdig werden verzonden en de tweede brief een aanvulling vormt op de eerste 
brief, en door op die gronden de vordering van eiseres te horen zeggen voor recht dat ver-
weerder het pand zonder recht noch titel bezet en te horen bevelen dat verweerder het 
pand zou ontruimen, ongegrond te verklaren, artikel 14, eerste lid van de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten, vormend boek III, titel VIII, hoofdstuk 
2, afdeling IIbis van het Burgerlijk Wetboek, schenden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 14, eerste lid van de wet van 30 april 1951 op de han-

delshuur bepaalt: "De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefe-
nen, moet zulks op straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij 
aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien 
maanden, ten laatste vijftien maanden voor het eindigen van de lopende huur. De 
kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder 
de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevat-
ten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder 
de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze 
binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering 
van hernieuwing ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een der-
de";

Dat die wetsbepaling van dwingend recht is;
Overwegende dat de huurder de onregelmatigheid van de aanvraag wegens de 

niet-vermelding van de antwoordmogelijkheden van de verhuurder kan herstel-
len door tussen de achttiende en vijftiende maand voor het eindigen van de lo-
pende huur een nieuwe regelmatige aanvraag tot huurhernieuwing aan de ver-
huurder te richten, wat kan gebeuren door het sturen van een aanvullende aange-
tekende brief die verwijst naar de inhoud van de eerste brief, en waarin die ver-
zuimvermelding voorkomt;

Dat in dat geval de in artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet gestelde termijn 
van drie maanden om de aanvraag tot huurhernieuwing door de huurder te beant-
woorden, aanvangt vanaf de datum van de aldus vernieuwde aanvraag tot huur-
hernieuwing;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat:
1. verweerder bij aangetekende brief van 15 februari 1992 een aanvraag tot 

huurhernieuwing aan de eiseres heeft gedaan aan de bestaande voorwaarden;
2. verweerder bij aangetekende brief van 22 februari 1992 zijn eerste brief ver-

volledigt met de vermelding dat eiseres wordt geacht met de huurhernieuwing in 
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te stemmen indien zij niet, binnen drie maanden na de ontvangst van deze brief, 
op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft van haar met redenen om-
klede weigering van huurhernieuwing, van andere voorwaarden of van het aan-
bod van een derde en dat deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend 
schrijven;

Overwegende dat  het  bestreden vonnis  door vervolgens te  oordelen dat  de 
brief van 22 februari 1998 een aanvulling vormt op die van 15 februari 1998 en 
dat beide brieven tijdig werden verzonden, en op grond hiervan de door eiseres 
gevorderde nietigheid van de aanvraag tot huurhernieuwing af te wijzen, zijn be-
slissing naar recht verantwoordt;

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

13 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 570

1° KAMER - 13 november 2003

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — AANLEG - WAARDE VAN 
HET GESCHIL - GRONDSLAG.

De aanleg dient niet enkel te worden bepaald op grond van het in de laatste conclusie  
gevorderd  provisioneel  bedrag  maar  tevens  door  het  hoger  bedrag  van  de 
schuldvordering waarvan eerst vermeld bedrag deel uitmaakt1. (Artt. 559 en 618 Ger.W.)

(NATIONALE NEDERLANDEN N.V. & J.B. VAN ROOSENDAAL TRANSPORT, vennootschap naar Nederlands recht T. 
BELGISCH BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.01.0223.N)

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

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel

1 Zie Cass., 22 juni 2000, A.R. C.98.0224.N, nr. 394.
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De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 557, zoals gewijzigd bij wet van 31 januari 1980, 558, 559, 560, 577, eer-

ste lid, zoals gewijzigd bij wet van 11 juli 1994, 616, 617, eerste lid, zoals vervangen bij 
wet van 11 juli 1994, 618 en 619 van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseressen niet toelaatbaar op 

grond van volgende overwegingen:
"De eiseressen houden voor dat de vordering van 1 BEF ten provisionele titel wordt ge-

steld en de werkelijke waarde veel hoger is, namelijk 16.760,85 NFL en 1.000 NFL meer 
de  vergoedende intresten;  dat  dus de provisioneel  gestelde  vordering  aantoont  dat  de 
waarde van de vordering veel hoger ligt dat de aanleggrens van 50.000 BEF.

De oorspronkelijke, in het gedinginleidend exploot gestelde vordering werd wel dege-
lijk nauwkeurig gewaardeerd, doch de eiseressen zijn van deze nauwkeurige waardebepa-
ling afgestapt omwille van het feit, zo blijkt uit de pleidooien ter terechtzitting van 9 fe-
bruari 2000, dat de waarde van de vordering op zich eveneens het voorwerp van een be-
twisting uitmaakte en de eiseressen eerst en voorafgaandelijk een uitspraak omtrent de 
aansprakelijkheid wensten uit te lokken alvorens het geschil over de hoegrootheid van de 
schade te voeren.

Er dient dus allereerst te worden vastgesteld dat de hoegrootheid van de schade hoogst 
onzeker is en de waardebepaling onduidelijk en alleszins het voorwerp van een betwisting 
uitmaakt derwijze op zich reeds de modaliteit van het provisioneel karakter van de aldus 
herleide vordering niet met zekerheid bepaalt of de vordering hoger, dan wel lager is dan 
de aanleggrens van artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vonnissen van de politierecht-
bank inzake de geschillen bedoeld in artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek in laat-
ste aanleg uitspraak wordt gedaan indien het bedrag van de vordering de 50.000 BEF niet 
overschrijdt. Artikel 618 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de vordering in 
de loop van het geding wordt gewijzigd, de aanleg bepaald wordt door de som die in de 
laatste conclusie wordt gevorderd.

Over de waarde van de vorderingen in het kader van het bepalen van de aanleg verwijst 
artikel 618, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek naar de bepalingen van de artikelen 
557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek.

Als principe geldt dus dat alle vonnissen beroepbaar zijn tenzij de Wet anders bepaalt. 
De beroepbaarheid is de regel (artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek). Eén der uitzon-
deringen is vervat in artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek zijnde de grens van 50.000 
BEF voor de vonnissen gewezen door de Politierechtbank in toepassing van artikel 601bis 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel  619  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  stelt  bovendien  dat  bij  gebreke aan een 
grondslag tot bepaling van de waarde van een geschil zoals omschreven in de artikelen 
557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek, het geschil in eerste aanleg wordt berecht.

Deze tekst maakt hoger beroep mogelijk zodra het bedrag van de vordering onbepaald 
is.

De waarde van de vordering in  de laatste,  door  de eiseressen genomen conclusies, 
wordt bepaald op 1 BEF. Het 'provisionele karakter' waaronder deze vordering werd ge-
steld doet geen afbreuk aan de specifieke van de waardebepaling zelf. Het geschil wordt 
immers gevoerd over 1 BEF die de exponent vormt van de te beoordelen aansprakelijk-



Nr. 570 - 13.11.03 HOF VAN CASSATIE 2095 

heid doch de rechtbank is niet meer gevat wanneer na de procedure betwisting ontstaat 
omtrent de hoegrootheid van de vergoeding nu geen onderzoeksmaatregel werd gevorderd 
die de rechtbank gevat houdt tot na de uitvoering van die maatregel aan de hand waarvan 
de concrete waardebegroting kan worden opgemaakt.

Gezien aldus een provisie van 1 BEF wordt gevorderd van een naar de eiseressen ver-
hopen doch onzeker hoger definitief bedrag, is een grondslag voor de bepaling van de 
vordering voorhanden zodat artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing 
is.

De vordering van de eiseressen in beroep, zoals gesteld in laatste conclusies genomen 
voor de politierechtbank overschrijdt de bij artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek be-
paalde grens van 50.000 BEF niet, zodat het bestreden vonnis in laatste aanleg uitspraak 
deed".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Uit de overweging van het bestreden vonnis, volgens dewelke de modaliteit van het 

provisioneel karakter van de aldus herleide vordering niet met zekerheid bepaalt of de 
vordering hoger dan wel lager is dan de aanleggrens van artikel 617 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgt dat volgens het bestreden vonnis de waarde van de vordering niet kan 
worden bepaald gelet op het provisioneel karakter ervan en er derhalve geen grondslag 
voorhanden is voor de bepaling van de waarde van de vordering.

Het bestreden vonnis overweegt evenwel ook dat er wel een grondslag is voor de bepa-
ling van de waarde van de vordering gezien een provisie van 1 BEF wordt gevorderd.

Het is tegenstrijdig, enerzijds, te oordelen dat omwille van het provisioneel karakter 
van de vordering de waarde van de vordering niet kan worden bepaald, en, anderzijds, te 
oordelen dat gezien een provisie van 1 BEF wordt gevorderd er een grondslag voor de be-
paling van de vordering voorhanden is.

Een tegenstrijdige motivering komt neer op een gebrek aan motivering.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen, op grond van de hoger vermel-

de tegenstrijdige motieven, dat de Politierechtbank in laatste aanleg uitspraak deed en er 
dus geen hoger beroep mogelijk is, een schending inhoudt van het artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet.

2. Tweede onderdeel
Uit artikel 617, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij wet van 11 

juli 1994, blijkt dat de vonnissen inzake geschillen bedoeld in artikel 601bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek, waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een vordering waar-
van het bedrag de 50.000 BEF niet overschrijdt, in laatste aanleg worden gewezen.

De aanleg en dus het bedrag van de vordering worden krachtens artikel 618 van het Ge-
rechtelijk Wetboek overeenkomstig de regels gesteld in de artikelen 557 tot 562 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaald, met dien verstande dat wanneer de vordering in de loop 
van het geding werd gewijzigd, de aanleg wordt bepaald door de in de laatste conclusie 
gevorderde som.

Overeenkomstig artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het geschil in eerste 
aanleg berecht bij gebreke aan grondslagen voor de bepalingen van de waarde van het ge-
schil, zoals zij zijn omschreven in de artikelen 557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Die regel geldt ongeacht of een onderzoeksmaatregel werd gevorderd die een concrete be-
groting van de vordering door de rechtbank mogelijk zou maken. Wat gevorderd wordt is 
immers van tel en niet wat werkelijk kan worden toegekend.

Artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt zodoende de aanleg voor onbepaalde 
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of onbepaalbare vorderingen.
Als een onbepaalde of onbepaalbare vordering moet worden beschouwd de vordering 

die een nog niet nader door partijen bepaalde schadevergoeding uit onrechtmatige daad tot 
voorwerp heeft.

Een bedrag dat ten provisionele titel wordt gevorderd wegens schadevergoeding uit on-
rechtmatige daad is een voorlopig bedrag in afwachting van de raming van de uiteindelijk 
verschuldigde som en is slechts een deel van het totaal verschuldigd bedrag.

De vordering tot betaling van een bedrag ten provisionele titel wegens schadevergoe-
ding uit onrechtmatige daad houdt zodoende noodzakelijkerwijs een voorbehoud in inzake 
het definitief verschuldigde bedrag.

De formulering van dit voorbehoud impliceert dat de partijen de omvang van de scha-
devergoeding nog niet hebben bepaald.

De waarde van dergelijke vordering kan geenszins worden beperkt tot het provisioneel 
gevorderd bedrag dat ten voorlopige titel en als voorschot op de definitieve schadevergoe-
ding wordt gevorderd, nu er rekening is te houden met het voorbehoud dat voor het overi-
ge wordt geformuleerd.

De vordering een bedrag van 1 BEF ten provisionele titel te betalen als schadevergoe-
ding uit onrechtmatige daad biedt zodoende de grondslagen niet voor de bepaling van de 
waarde van de vordering, derwijze dat het vonnis van de politierechtbank in toepassing 
van artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek in eerste aanleg is gewezen en vatbaar is 
voor hoger beroep.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door de waarde van de aanleg te bepalen op 
grond van het gevorderde provisioneel bedrag van 1 BEF en dientengevolge het hoger be-
roep van de eiseressen niet toelaatbaar te verklaren, artikel 619 van het Gerechtelijk Wet-
boek schendt en tevens de artikelen 557, zoals gewijzigd bij wet van 31 januari 1980, 558, 
559, 560, 577, eerste lid, zoals gewijzigd bij Wet van 11 juli 1994, 616, 617, eerste lid, 
zoals vervangen bij wet van 11 juli 1994 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek.

3. Derde onderdeel
Uit artikel 617, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij wet van 11 

juli 1994, blijkt dat de vonnissen inzake geschillen bedoeld in artikel 601bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek, waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een vordering waar-
van het bedrag de 50.000 BEF niet overschrijdt, in laatste aanleg worden gewezen.

De aanleg en dus het bedrag van de vordering worden krachtens artikel 618 van het Ge-
rechtelijk Wetboek overeenkomstig de regels gesteld in de artikelen 557 tot 562 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaald, met dien verstande dat wanneer de vordering in de loop 
van het geding werd gewijzigd, de aanleg wordt bepaald door de in de laatste conclusie 
gevorderde som.

Overeenkomstig artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het geschil in eerste 
aanleg berecht bij gebreke aan grondslagen voor de bepalingen van de waarde van het ge-
schil, zoals zij zijn omschreven in de artikelen 557 tot 562 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 559 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer de gevorderde som deel 
uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, de bevoegdheid wordt 
bepaald door het bedrag dat op de titel is vermeld of in voorkomend geval door het bedrag 
van het saldo van gemelde schuldvordering, zelfs indien de gevorderde som minder hoog 
is.

Een bedrag dat ten provisionele titel wegens schadevergoeding uit onrechtmatige daad 
wordt gevorderd, is een voorlopig bedrag in afwachting van de raming van de definitief 
verschuldigde schadevergoeding.



Nr. 570 - 13.11.03 HOF VAN CASSATIE 2097 

De eiseressen hebben in hun eerste besluiten van 15 november 1996 een schadevergoe-
ding gevorderd van 16.769,85 NFL (besluiten van 15 november 1996, p. 4).

De eiseressen hadden in hun derde besluiten van 11 maart 1998 gepreciseerd dat zij hun 
vordering herleidden tot 1 BEF ten provisionele titel teneinde voorafgaandelijk aan de 
vaststelling van de schadevergoeding een uitspraak te verkrijgen over de aansprakelijk-
heid van verweerster (besluiten van 11 maart 1998, p. 2).

Uit de besluiten van de eiseressen blijkt aldus dat het gevorderde provisioneel bedrag 
ten belope van 1 BEF deel uitmaakt van een schadevergoeding van een hoger bedrag.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de hoegrootheid van de schade hoogst onzeker is en 
dat de waardebepaling ervan het voorwerp uitmaakt van een betwisting, zonder dat een 
onderzoeksmaatregel wordt gevorderd.

De waarde van de vordering mag in casu niet op grond van de provisionele som alleen 
worden bepaald, doch tevens moet rekening worden gehouden met de schadevergoeding 
waarvan de provisie deel uitmaakt, ongeacht of onderzoeksmaatregel wordt gevorderd.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door de waarde van de aanleg te bepalen op 
grond van het provisionele bedrag alleen, zonder rekening te houden met de totale schade-
vergoeding waarvan de provisie deel uitmaakte en dientengevolge het hoger beroep niet 
toelaatbaar te verklaren, artikel 559 van het Gerechtelijk Wetboek schendt en tevens de 
artikelen 557, zoals gewijzigd bij wet van 31 januari 1980, 558, 560, 602, 616, 617, eerste 
lid, zoals vervangen bij wet van 11 juli 1994, 618 en 619 van het Gerechtelijk Wetboek, 
schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 618 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de re-

gels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 gelden voor het bepalen van de aanleg en 
dat, indien de vordering in de loop van het geding gewijzigd is, de aanleg wordt 
bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd;

Dat artikel 559 van dit wetboek bepaalt dat wanneer de gevorderde som deel 
uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, de bevoegd-
heid wordt bepaald door het bedrag dat op de titel is vermeld of in voorkomend 
geval door het bedrag van het saldo van gemelde schuldvordering, zelfs indien 
de gevorderde som minder hoog is;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. de oorspronkelijke in het gedinginleidend exploot gestelde vordering nauw-

keurig werd gewaardeerd;
2. de eiseressen van die nauwkeurige waardebepaling afgestapt zijn omwille 

van het feit dat de waarde van de vordering op zich eveneens het voorwerp van 
een betwisting uitmaakte en dat zij eerst een voorafgaandelijke uitspraak over de 
aansprakelijkheid  wensten  alvorens  het  geschil  over  de  hoegrootheid  van  de 
schade te voeren;

3. de eiseressen hun vordering hebben teruggebracht tot 1 BEF ten titel van 
provisie;

4. het provisioneel karakter van die vordering niet toelaat met zekerheid te be-
palen of de vordering hoger, dan wel lager is dan de grens voor de aanleg be-
paald in artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek;
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5. na de wijziging van de vordering tot 1 BEF ten titel van provisie, dit bedrag 
bepalend is voor de aanleg en dat het feit dat dit bedrag ten titel van provisie 
wordt gevorderd, zonder onderzoeksmaatregel, voor gevolg heeft dat na de uit-
spraak over de aansprakelijkheid en over dit bedrag, de zaak voor de rechtbank 
niet meer aanhangig is wanneer daarna betwisting ontstaat over de hoegrootheid 
van de vergoeding;

6. door het vorderen van het bedrag van 1 BEF ten titel van provisie, zonder 
onderzoeksmaatregel, er een grondslag is voor de bepaling van de vordering, zo-
dat artikel 619 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is en de in arti-
kel 617 van dit wetboek bepaalde grens van 50.000 BEF niet overschreden is;

Dat het op grond van die redenen beslist dat het hoger beroep niet toelaatbaar 
is;

Dat het bestreden vonnis, door aldus de aanleg enkel te bepalen op grond van 
het in de laatste conclusie gevorderde provisionele bedrag, zonder het hoger be-
drag van de schuldvordering waarvan deze som deel uitmaakt, in aanmerking te 
nemen, de artikelen 559, 617 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting 

houdende in hoger beroep.

13 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 571

1° KAMER - 13 november 2003

1º EIGENDOM - ONROEREND GOED - OVEREENKOMST - OVERDRACHT - OGENBLIK - 
OVERSCHRIJVING - VEREISTE.

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - ANDERE AKTEN - 
ONROEREND GOED - OVEREENKOMST - OVERDRACHT - OGENBLIK - OVERSCHRIJVING - 
VEREISTE.

3º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - ANDERE AKTEN - 
OVERSCHRIJVING - GEBREK - TEGENWERPELIJKHEID AAN DERDEN - VOORWAARDEN.
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4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - HUURCONTRACT - 
RECHTSVERHOUDINGEN - AARD - RECHTEN VAN DE HUURDER - ONROEREND GOED - OVERDRACHT 
- OVERSCHRIJVING - GEBREK - TEGENWERPELIJKHEID.

5º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - HUURCONTRACT - RECHTSVERHOUDINGEN - 
AARD - RECHTEN VAN DE HUURDER - ONROEREND GOED - OVERDRACHT - OVERSCHRIJVING - 
GEBREK - TEGENWERPELIJKHEID.

1º en 2° In het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een onroerend goed wordt  
overgedragen,  ontstaat  de  eigendomsoverdracht  in  de  regel  op  het  ogenblik  van  de 
wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als in de akte een andere datum is  
overeengekomen; in de regel is hij onafhankelijk van de overschrijving van de akte in de 
daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hypotheken1.

3º De akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten,  
andere dan voorrechten en hypotheken,  kunnen,  bij  gebrek aan overschrijving in  het  
daartoe bestemde register op het kantoor van bewaring der hypotheken, niet  worden 
tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd in de mate dat zij  
kunnen  schaden  hetzij  aan  de  zakelijke  rechten  welke  die  derden  bezitten  op  de 
goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij  aan de rechten welke die 
derden op de goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar2. (Art. 1 Hypotheekwet)

4º en 5° Als zodanig oefent de huurder geen vervolging tegen zijn schuldenaar uit op diens 
goederen en is hij evenmin bezitter van een zakelijk recht op het verhuurde goed; de 
rechtsverhoudingen die uit  een huurcontract  volgen,  zijn van persoonlijke aard en de  
huurder is enkel gerechtigd op het gebruik en het genot dat de huurovereenkomst hem 
verleent; hij kan het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigendom door de  
verhuurder niet  aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de voormalige 
verhuurder en de nieuwe eigenaar in de weg te staan3. (Art. 1 Hypotheekwet)

(BROUWERIJ HAACHT N.V. T. W. e.a.)

Schriftelijke conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Feiten en procedure.
(...)
2. Het eerste middel.
(...)
3. Beoordeling.
3.1. Het eerste onderdeel.
Op voorwaarde dat de partijen zich hebben willen verbinden en akkoord zijn gegaan 

omtrent de te verkopen zaak en de prijs die door de begunstigde moet worden betaald, 
dient de koop bij toepassing van de artikelen 1134 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek  
als voltrokken te worden aangezien bij het uitoefenen van de aankoopoptie, ook al houdt 
de verkoopbelofte voor de verkoper slechts een verbintenis in om iets te doen4.

Zodra de wilsovereenstemming bestaat, is er in beginsel ook eigendomsoverdracht, be-
houdens zo de partijen een uitgestelde eigendomsoverdracht zouden hebben bedongen5. 

1 Zie de conclusie O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cass., 9 januari 1975, A.C. 1975, 522 en 12 december 1991, A.R. 8929, nr. 198 met de concl. A.G. 
JANSSENS DE BISTHOVEN in Pas.; R.P.D.B., V° Vente, nr. 99, met verwijzing naar LAURENT, t. XXIV, nr. 
13; H. DE PAGE, “Les principaux contrats (1ère partie)”, Traité, Deel I, Brussel, Bruylant, 1997, vier-
de editie door A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, nr. 283, h.
5 Cass.,  12 oktober  1990,  A.R.  6727,  nr.  77,  R..W. 1990-1991,  1235  e.v.;  J.  H.  HERBOTS en  C. 
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Wat de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen betreft,  is de overschrijving er-
van onverschillig6.

Er is dan ook generlei tegenstrijdigheid tussen de vaststelling in het bestreden vonnis 
dat enerzijds de verkoop als voltrokken dient te worden aangezien (“is gerealiseerd”) en 
dat de koper de eigendom heeft verkregen op het ogenblik van het uitoefenen van de 
aankoopoptie  op  27  november  1991 en dat  anderzijds  de  notariële  verkoopakte  werd 
verleden op 6 juni 1994. 

Derhalve mist het eerste onderdeel feitelijke grondslag.
3.2. Het tweede onderdeel.
De  omstandigheid  dat  het  uitoefenen  van  de  optie  niet  werd  bekendgemaakt  door 

middel van een overschrijving in de registers van het hypotheekkantoor belette derhalve 
evenmin dat  in  het  bestreden vonnis  wettig  kon worden vastgesteld  dat  de  koop was 
voltrokken en dat eigendomsoverdracht had plaats gegrepen, waarbij het onverschillig is 
dat de eenzijdige verkoopbelofte slechts een verbintenis zou inhouden om iets te doen 
(hetgeen overigens enkel in de toelichting en niet in het middel wordt gesteld).

Blijft de nog door het onderdeel opgeworpen vraag of in het bestreden vonnis wettig 
kon worden beslist dat de eigendomsoverdracht op het ogenblik van het uitoefenen van de 
optie, namelijk op 27 november 1991, kon tegengeworpen worden aan eiseres , van wie 
niet werd vastgesteld dat ze niet te goeder trouw zou zijn. Is, met andere woorden, deze 
huurder een derde in de zin van het artikel 1 van de Hypotheekwet? 

Met ‘derden’ dient uiteraard in de eerste plaats te worden verstaan zij die geen partij 
zijn bij de overeenkomst tot overdracht of aanwijzing van de onroerende zakelijke rech-
ten7.

Aanvankelijk oordeelde het Hof dat iedere derde, die kon aantonen dat hij hierbij be-
lang had, zich op de bescherming van het artikel 1 van de Hypotheekwet kon beroepen8.

Bij arrest van het Hof van 8 april 19579 werd, afgezien van de ‘goede trouw’-vereiste, 
de bescherming van het artikel 1 van de Hypotheekwet evenwel beperkt tot de gevallen 
waarbij de niet overgeschreven akten van aard zijn nadeel te brengen “hetzij aan zakelijke 
rechten welke die derden bezitten op de onroerende goederen waarop bedoelde akten be-
trekking hebben, hetzij aan de rechten welke die derden op de goederen hebben vervolgd 
tegen hun schuldenaar”. 

Volgens deze nieuwe leer van het Hof komen met andere woorden enkel twee soorten 
conflicterende rechten in aanmerking voor de bescherming van het artikel 1 van de Hypo-
theekwet: enerzijds de zakelijke rechten en de zakelijke zekerheidsrechten en anderzijds 
de persoonlijke rechten, welke ingevolge de op een onroerend goed gestelde uitvoerings-
handelingen een zakelijk karakter hebben verkregen10.

In het arrest van 8 april 1957 werd vastgesteld “dat, als zodanig, de huurder dergelijke 
vervolging niet uitoefent, en hij evenmin titularis van een zakelijk recht op het verhuurd 
goed is”, om op grond hiervan aan de huurder de bescherming te ontzeggen van het artikel 
1 van de Hypotheekwet. Deze redenering is de meest logische. De huurder beschikt im-
mers louter over een persoonlijk recht tegenover de verhuurder. Van een concurrerend 
recht met de nieuwe eigenaar van het goed kan er dan ook geen sprake zijn. Dit is ook de 

PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten 1988-1994”,  T.P.R. 1997, p. 647 
e.v., nrs. 6 en 8.
6 H. DE PAGE, Traité, D. VII, nr. 1071; C.-A. LEUNEN,  Voorrechten en Hypotheken, Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Hypotheken, Art. 1, nr. 62.
7 C.-A. LEUNEN, l.c.; H. DE PAGE, l.c. 
8 C.-A. LEUNEN, o.c., nr. 67. 
9 A.C. 1957, 671; in dezelfde zin: Cass., 30 oktober 1958, A.C. 1959, 181.
10 C.-A. LEUNEN, o.c., nrs. 69-71.
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meerderheidsopvatting in de rechtsleer11.
Door een minderheid van auteurs wordt een tegenovergesteld standpunt verdedigd, ze-

ker in de te dezen voorliggende hypothese, namelijk van een huurovereenkomst gesloten 
nadat de koop ingevolge wilsovereenstemming tot stand kwam, doch voordat deze koop 
werd overgeschreven12.

Hierbij dient er wel op gewezen te worden dat, in de door de arresten van 8 april 1957 
en  30  oktober  1958  beslechte  gevallen,  enkel  de  geldigheid  van  de  door  de  nieuwe 
eigenaars gegeven opzeg door de huurders in vraag werd gesteld en niet, zoals te dezen, 
de geldigheid van de, na de koop, doch voor de overschrijving ervan, tot stand gekomen 
huurovereenkomst.

Doorslaggevend in de hele discussie is te weten welke derden de wetgever met de in-
voering van het artikel 1 van de Hypotheekwet heeft willen beschermen. Uit het verslag 
aan de Kamer blijkt dat hij de belangen van de verkrijgers en de geldschieters voor ogen 
hield13.

Enige gegronde reden om af te wijken van de vigerende rechtspraak van het Hof, welke 
duidelijk in overeenstemming is met de wil van de wetgever, is er derhalve niet.

Het middel, dat daartoe uitnodigt, faalt naar recht.
4. Het tweede middel.
Hierin stelt de eiseres dat, waar het verhuren van andermans zaak op zichzelf niet nietig 

is,  de  appelrechters  uit  de  loutere  omstandigheid  dat  de  eerste  verweerders  vanaf  27 
november  1991  eigenaars  waren  geworden  niet  wettig  konden  afleiden  dat  de 
handelshuurovereenkomst van 23 maart 1992 nietig was.

5. Beoordeling.
Hier kan slechts worden vastgesteld dat de eiseres dit verweer, dat de openbare orde 

niet raakt, noch van dwingend recht is, niet heeft aangevoerd voor de feitenrechter en dat 
het middel dus nieuw en derhalve niet ontvankelijk is.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.01.0450.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 januari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

11 C.-A. LEUNEN,  o.c., nrs. 72-75; H. DE PAGE,  o.c., nr. 1075; E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak 
voorrechten en hypotheken 1991-1997”, T.P.R. 1998, p. 517, nr. 7.
12 J. DABIN, “De la signification du mot ‘tiers’ dans l’article 1er de la loi hypothécaire (16 décembre 
1851)  et  spécialement  de la  position du preneur de  bail”,  R.C.J.B. 1958,  98 e.v.;  Y.  MERCHIERS, 
“Tegenstelbaarheid van huurcontracten bij eigendomsoverdracht”, T.P.R. 1983, 197.
13 Na  te  hebben  omschreven  aan  welke  toestanden  diende  te  worden  verholpen,  schreef  de 
verslaggever, de heer LELIÈVRE: “Il n’est personne, en effet, qui ne soit aujourd’hui convaincu des 
graves inconvénients que fait naître la législation en vigueur, sous le rapport de la transmission de la 
propriété.  Dans  l’état  des  choses,  l’acquéreur  est  forcé  de  contracter  sans  la  moindre  sûreté. 
Vainement il  a  pris toutes  les précautions commandées par  la  prudence,  il  est dépossédé par un 
acquéreur  porteur  d’un titre  sous seing privé d’une  date  antérieure  et  enregistré  dans  un bureau 
quelconque du royaume … Le prêteur  ne  se  trouve  pas  dans  une  position plus  rassurante.”  De 
doelstelling van de door de nieuwe wet ingevoerde publiciteit werd hierbij omschreven als volgt: “La 
propriété sera en quelque sorte visible à l’oeil; un registre que tout individu pourra consulter fera 
connaître aux acquéreurs et aux prêteurs la fortune et la position de celui avec lequel ils veulent 
traiter.” (eigen cursivering)(Pasin. 1851, 380).
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1583 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 16 december 1851 houdende Titel XVIII van Boek III van 

het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters oordelen in het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis van de Vre-

derechter van het Eerste Kanton te Turnhout van 18 december 1998 moet worden beves-
tigd in zoverre daarin werd geoordeeld dat de tussen tweede verweerster als verhuurster 
en eiseres als huurster gesloten notariële handelshuurovereenkomst van 23 maart 1992 
nietig is, op grond van de volgende overwegingen:

"De feiten:
Op 3 september 1982 werd het onroerend goed gelegen te Lille, eigendom van (de eer-

ste verweerders), verkocht aan (tweede verweerster). In de overeenkomst is er een beding 
opgenomen van eenzijdige verkoopsbelofte waarbij (tweede verweerster) als belover en 
(de eerste verweerders) als begunstigden zich hebben verbonden en akkoord zijn gegaan 
omtrent de te verkopen zaak, de prijs en de voorwaarden van de verkoop.

Van dan af verhuurde (tweede verweerster) middels een mondelinge huurovereenkomst 
het pand aan de Brouwerij Sterkens en deze laatste onderverhuurde middels een schrifte-
lijke huurovereenkomst van 3 september 1982 aan (de eerste verweerders). De huurover-
eenkomst werd afgesloten voor de duur van 9 jaar, dus vanaf 1 september 1982 tot 31 au-
gustus 1991. Tevens werd een handelsovereenkomst afgesloten tussen de N.V. Sterkens 
en (de eerste verweerders) betreffende de drankafname.

Op 31 augustus 1991 nam de huurovereenkomst tussen de N.V. Sterkens en (de eerste 
verweerders) een einde. Bij gebreke aan enige aanvraag tot  huurhernieuwing, werd de 
huur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur vanaf 1 september 1991.

Op 30 december 1991 werd de N.V. Sterkens ontbonden en in vereffening gesteld. Het 
actief en passief van de N.V. Sterkens werden gedeeltelijk op diezelfde dag ingebracht in 
(eiseres).

Tot het ingebrachte actief en passief behoorden onder andere de huurrechten op de 61 
eigendommen, waaronder het pand gelegen te Lille en gehuurd door (de eerste verweer-
ders).

Bij notariële huurovereenkomst van 23 maart 1992 tussen (tweede verweerster) en (ei-
seres) werd de bestaande mondelinge huurovereenkomst tussen (tweede verweerster) en 
Brouwerij Sterkens schriftelijk uitgewerkt en aangevuld.

Inmiddels lichtten (de eerste verweerders) op 27 november 1991 de koopoptie.
(Tweede verweerster) ging er echter van uit dat de termijn voor wederinkoop door (de 

eerste verweerders) verstreken was en weigerde in te gaan op het verzoek van (de eerste 
verweerders) om de akte te verlijden, wat geleid heeft tot de dagvaarding van (tweede ver-
weerster) op 16 maart 1992 en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 13 de-
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cember 1993, waarbij (tweede verweerster) veroordeeld werd om mee te werken aan de 
notariële akte van verkoop, zoniet zou het vonnis gelden als titel van verkoop. Dit vonnis 
werd betekend op 10 januari 1994 en is in kracht van gewijsde gegaan. Op 6 juni 1994 
werd de notariële akte verleden.

Juridische voorgaanden:
Op 13 juli 1994 dagvaardt (eiseres) (de eerste verweerders) in betaling van achterstalli-

ge huur, in ontbinding van de handelshuurovereenkomst en in betaling van een wederver-
huringsvergoeding.

Bij verstekvonnis van 6 september 1994 wordt deze vordering gegrond verklaard.
Bij akte van verzet van 21 september 1994 stellen (de eerste verweerders) dat zij op 27 

november 1991 de verkoopsbelofte door (tweede verweerster),  eigenares en hoofdver-
huurster van het huis, hebben gelicht en dat (tweede verweerster) dit pand derhalve niet 
meer kon verhuren aan (eiseres), nu zij zelf eigenaar geworden van het pand. Zij stellen 
derhalve dat  de  oorspronkelijke  vordering  van  eiseres  onontvankelijk,  minstens  onge-
grond is.

Bij tegeneis vorderen ze de nietigverklaring van de handelshuurovereenkomst betref-
fende het eigendom te Lille, Kloosterstraat 68, van 23 maart 1992; zij stellen dat zij niet 
verplicht waren om nog huur te betalen na 1 september 1991 wanneer de optie tot aan-
koop was gelicht en vorderen van (eiseres) de huurgelden terug welke zij vanaf 1 januari 
1992 tot 31 december 1993 betaalden alsook een vergoeding wegens bezetting zonder 
recht noch titel ten belope van 35.000 BEF per maand vanaf 1 januari 1994 en de terugbe-
taling van de som van 27.600 BEF uit hoofde van een ten onrechte of dubbel betaalde 
brandverzekering.

(Eiseres) dagvaardt (tweede verweerster) in tussenkomst en vrijwaring en maakt voor-
behoud voor het vorderen van een schadevergoeding van (tweede verweerster).

(Tweede verweerster) besluit tot de ontvankelijkheid doch ongegrondheid van de eis in 
tussenkomst en vrijwaring.

Tenslotte stellen (de eerste verweerders) een tusseneis in lastens (tweede verweerster) 
en vorderen de veroordeling van deze laatste, solidair met (eiseres), tot betaling van een 
som van 1.494.724 BEF, te verhogen of te verlagen in de loop van het geding en meer de 
intresten;

(...)
In rechte:
Door het lichten van de koopoptie is, in principe, de koop op 27 november 1991 gerea-

liseerd en is de eigendom van (tweede verweerster) naar (de eerste verweerders) op die 
datum overgegaan; derhalve kon (tweede verweerster)  vanaf  die datum geen notariële 
overeenkomst meer afsluiten met (eiseres), de rechtsopvolger van de N.V. Sterkens, be-
treffende het kwestieuze pand, ook al was deze overeenkomst louter de bevestiging van de 
aanvankelijke mondelinge huurovereenkomst tussen de N.V. Sterkens en (lees: tweede 
verweerster). Nog minder kon zij via deze notariële overeenkomst de duur van deze be-
staande huurovereenkomst (inmiddels van onbepaalde duur geworden) plots vaststellen 
op 18 jaar;

De eerste rechter besliste terecht dat de notariële akte van notaris W(e)yts van 23 maart 
1992 voor zover deze handelde over het pand gelegen te Lille, Kloosterstraat 68, nietig 
was;

Het eerste vonnis wordt in dit onderdeel bevestigd".
Grieven
1. Eerste middel
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1.1. Eerste onderdeel
Een rechterlijke beslissing is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer zij berust 

op motieven die onderling tegenstrijdig zijn. 
De appèlrechters bevestigen te dezen enerzijds dat de tweede verweerster naar aanlei-

ding van de door de eerste verweerders gelichte aankoopoptie bij notariële akte van 6 juni 
1994 het bewuste pand verkocht heeft aan de eerste verweerders, maar oordelen ander-
zijds dat de koop reeds op 27 november 1991 was gerealiseerd.

Deze motieven zijn onderling tegenstrijdig en de bestreden beslissing is dienvolgens 
niet regelmatig met redenen omkleed.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door hun beslissing te baseren op tegenstrijdige mo-
tieven, hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 149 
van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet).

1.2. Tweede onderdeel
Te dezen werd niet betwist dat de aankoopoptie die de eerste verweerders naar eigen 

zeggen reeds hadden gelicht op 27 november 1991, aanleiding heeft gegeven tot een be-
twisting die werd beslecht door een vonnis van 13 december 1993, waarbij de tweede ver-
weerster werd veroordeeld om mee te werken aan de notariële akte van verkoop. Evenmin 
werd betwist dat de tweede verweerster naar aanleiding van deze veroordeling bij notarië-
le akte van 6 juni 1994 het onroerend goed heeft verkocht aan de eerste verweerders.

Tevens staat vast en werd door geen enkele partij betwist dat het beweerde lichten van 
de aankoopoptie op 27 november 1991 door de eerste verweerders niet werd bekendge-
maakt door middel van een overschrijving in de registers van het hypotheekkantoor. De 
appèlrechters oordelen in dit verband evenmin dat eiseres niet te goeder trouw zou zijn.

De appèlrechters stellen dienvolgens niet wettig vast dat de eerste verweerders reeds op 
27 november 1991 eigenaar zouden zijn geworden, gezien de verkoop op dat ogenblik 
nog niet was gerealiseerd, en, stellen in elk geval niet wettig vast dat een gebeurlijke ei-
gendomsoverdracht op deze laatste datum tegenwerpelijk zou zijn aan eiseres.

Hieruit volgt dat de appèlrechters niet wettig oordelen dat de eigendom op 27 novem-
ber 1991 van de tweede verweerster naar de eerste verweerders is overgegaan (schending 
van de artikelen 1134, 1583 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek) en in elk geval niet wet-
tig oordelen dat vanaf die datum de eigendomsoverdracht tegenwerpelijk was aan eiseres 
(schending van artikel 1 van de wet van 16 december 1851 houdende Titel XVIII van 
Boek III van het Burgerlijk Wetboek), en dienvolgens hun op grond hiervan gebaseerde 
beslissing dat de notariële handelshuurovereenkomst van 23 maart 1992 nietig moet wor-
den verklaard, evenmin naar recht verantwoorden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1165, 1709, 1713 en 1719 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters oordelen in het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis van de Vre-

derechter van het Eerste Kanton te Turnhout van 18 december 1998 moet worden beves-
tigd in zoverre daarin werd geoordeeld dat de tussen tweede verweerster als verhuurster 
en eiseres als huurster gesloten notariële handelshuurovereenkomst van 23 maart 1992 
nietig is, op grond van de volgende overwegingen:

"De feiten:
Op 3 september 1982 werd het onroerend goed gelegen te Lille, eigendom van (de echt-

genoten W-P), verkocht aan (de NV Merano). In de overeenkomst is er een beding opge-
nomen van eenzijdige verkoopsbelofte waarbij (tweede verweerster) als belover en (de 
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eerste verweerders) als begunstigden zich hebben verbonden en akkoord zijn gegaan om-
trent de te verkopen zaak, de prijs en de voorwaarden van de verkoop.

Van dan af verhuurde (tweede verweerster) middels een mondelinge huurovereenkomst 
het pand aan de Brouwerij Sterkens en deze laatste onderverhuurde middels een schrifte-
lijke huurovereenkomst van 3 september 1982 aan (de eerste verweerders). De huurover-
eenkomst werd afgesloten voor de duur van 9 jaar, dus vanaf 1 september 1982 tot 31 au-
gustus 1991. Tevens werd een handelsovereenkomst afgesloten tussen de N.V. Sterkens 
en (de eerste verweerders) betreffende de drankafname.

Op 31 augustus 1991 nam de huurovereenkomst tussen de N.V. Sterkens en (de eerste 
verweerders) een einde. Bij  gebreke aan enige aanvraag tot huurhernieuwing, werd de 
huur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur vanaf 1 september 1991.

Op 30 december 1991 werd de N.V. Sterkens ontbonden en in vereffening gesteld. Het 
actief en passief van de N.V. Sterkens werden gedeeltelijk op diezelfde dag ingebracht in 
(eiseres).

Tot het ingebrachte actief en passief behoorden onder andere de huurrechten op de 61 
eigendommen, waaronder het pand gelegen te Lille en gehuurd door (de eerste verweer-
ders).

Bij notariële huurovereenkomst van 23 maart 1992 tussen (tweede verweerster) en (ei-
seres) werd de bestaande mondelinge huurovereenkomst tussen (tweede verweerster) en 
Brouwerij Sterkens schriftelijk uitgewerkt en aangevuld.

Inmiddels lichtten (de eerste verweerders) op 27 november 1991 de koopoptie.
(Tweede verweerster) ging er echter van uit dat de termijn voor wederinkoop door (de 

eerste verweerders) verstreken was en weigerde in te gaan op het verzoek van (de eerste 
verweerders) om te akte te verlijden, wat geleid heeft tot de dagvaarding van (tweede ver-
weerster) op 16 maart 1992 en het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 13 de-
cember 1993, waarbij (tweede verweerster) veroordeeld werd om mee te werken aan de 
notariële akte van verkoop, zoniet zou het vonnis gelden als titel van verkoop. Dit vonnis 
werd betekend op 10 januari 1994 en is in kracht van gewijsde gegaan. Op 6 juni 1994 
werd de notariële akte verleden.

Juridische voorgaanden:
Op 13 juli 1994 dagvaardt (eiseres) (de eerste verweerders) in betaling van achterstalli-

ge huur, in ontbinding van de handelshuurovereenkomst en in betaling van een wederver-
huringsvergoeding.

Bij verstekvonnis van 6 september 1994 wordt deze vordering gegrond verklaard.
Bij akte van verzet van 21 september 1994 stellen (de eerste verweerders) dat zij op 27 

november 1991 de verkoopsbelofte door (tweede verweerster),  eigenares en hoofdver-
huurster van het huis, hebben gelicht en dat (tweede verweerster) dit pand derhalve niet 
meer kon verhuren aan (eiseres), nu zij zelf eigenaar zijn geworden van het pand; zij stel-
len derhalve dat de oorspronkelijke vordering van eiseres onontvankelijk minstens onge-
grond is.

Bij tegeneis vorderen ze de nietigverklaring van de handelshuurovereenkomst betref-
fende het eigendom te Lille, Kloosterstraat 68, van 23 maart 1992; zij stellen dat zij niet 
verplicht waren om nog huur te betalen na 1 september 1991 wanneer de optie tot aan-
koop was gelicht en vorderen van (eiseres) de huurgelden terug welke zij vanaf 1 januari 
1992 tot 31 december 1993 betaalden alsook een vergoeding wegens bezetting zonder 
recht noch titel ten belope van 35.000 BEF per maand vanaf 1 januari 1994 en de terugbe-
taling van de som van 27.600 BEF uit hoofde van een ten onrechte of dubbel betaalde 
brandverzekering.
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(Eiseres) dagvaardt (tweede verweerster) in tussenkomst en vrijwaring en maakt voor-
behoud voor het vorderen van een schadevergoeding van (tweede verweerster).

(Tweede verweerster) besluit tot de ontvankelijkheid doch ongegrondheid van de eis in 
tussenkomst en vrijwaring.

Tenslotte stellen (de eerste verweerders) een tusseneis in lastens (tweede verweerster) 
en vorderen de veroordeling van deze laatste, solidair met (eiseres), tot betaling van een 
som van 1.494.724 BEF, te verhogen of te verlagen in de loop van het geding en meer de 
intresten;

(...)
In rechte:
Door het lichten van de koopoptie is, in principe, de koop op 27 november 1991 gerea-

liseerd en is de eigendom van (tweede verweerster) naar (de eerste verweerders) op die 
datum overgegaan;  derhalve kon (tweede verweerster) vanaf die  datum geen notariële 
overeenkomst meer afsluiten met (eiseres), de rechtsopvolgster van de N.V. Sterkens, be-
treffende het kwestieuze pand, ook al was deze overeenkomst louter de bevestiging van de 
aanvankelijke mondelinge huurovereenkomst tussen de N.V. Sterkens en (lees: tweede 
verweerster). Nog minder kon zij via deze notariële overeenkomst de duur van deze be-
staande huurovereenkomst (inmiddels van onbepaalde duur geworden) plots vaststellen 
op 18 jaar.

De eerste rechter besliste terecht dat de notariële akte van notaris W(e)yts van 23 maart 
1992 voor zover deze handelde over het pand gelegen te Lille, Kloosterstraat 68, nietig 
was.

Het eerste vonnis wordt in dit onderdeel bevestigd".
Grieven
Overeenkomsten die wettig zijn aangegaan,  strekken krachtens artikel 1134 van het 

Burgerlijk Wetboek, tot wet van degenen die ze hebben aangegaan. Die bepaling impli-
ceert onder meer dat een overeenkomst slechts nietig kan worden verklaard wanneer de 
wet zulks toelaat.

De appèlrechters oordelen te dezen dat het verhuurde pand op 27 november 1991 ei-
gendom werd van de eerste verweerders en leiden hieruit af dat de nadien bij notariële 
akte van 23 maart 1992 tussen de tweede verweerster als verhuurster en eiseres als huur-
ster gesloten handelshuurovereenkomst nietig was.

Huur van goederen is, blijkens artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek, evenwel een 
contract waarbij de ene partij zich verbindt om de ander het genot van een zaak te doen 
hebben gedurende een zekere tijd en tegen een bepaalde prijs, die deze laatste zich ver-
bindt te betalen. Een verhuurder verbindt zich aldus in hoofdorde om iets te doen, name-
lijk het verschaffen van het rustig huurgenot aan de huurder overeenkomstig de voor-
schriften van artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek.

Eén en ander impliceert - mede gelet op artikel 1713 van het Burgerlijk Wetboek, dat 
bepaalt dat alle soorten van goederen kunnen worden verhuurd - dat het verhuren van een 
andermans zaak op zichzelf niet nietig is.

De appèlrechters konden uit de loutere omstandigheid dat de eerste verweerders vanaf 
27 november 1991 eigenaars waren van het bewuste pand, niet wettig afleiden dat de tus-
sen de tweede verweerster als verhuurster en eiseres als huurster gesloten notariële han-
delshuurovereenkomst van 23 maart 1992 - waaromtrent de eerste verweerders als derden 
moeten worden beschouwd in de zin van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek - nietig 
was.

Hieruit volgt dat de appèlrechters hun beslissing volgens welke de notariële handels-
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huurovereenkomst van 23 maart 1992 nietig moet worden verklaard, niet naar recht ver-
antwoorden (schending van de artikelen 1134, 1165, 1709, 1713 en 1719 van het Burger-
lijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen dat door het lichten van 

de aankoopoptie de koop was gerealiseerd op 27 november 1991 en dat het pand 
bij notariële akte werd gekocht op 6 juni 1994;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het middel aanvoert dat het bestreden vonnis niet wettig kon 

beslissen dat de verweerders sub 1 reeds bij het lichten van de aankoopoptie op 
27 november 1991 eigenaars waren van het verkochte pand omdat de verkoop op 
dat ogenblik nog niet was gerealiseerd en dat het in elk geval niet wettig kon 
vaststellen dat een gebeurlijke eigendomsoverdracht op die datum tegenwerpe-
lijk zou zijn aan eiseres;

Dat het middel hierop steunt dat de notariële akte van verkoop van het goed 
slechts werd verleden op 6 juni 1994 en het lichten van de aankoopoptie niet 
werd bekendgemaakt door middel van een overschrijving in de daartoe bestemde 
registers van het hypotheekkantoor;

Overwegende dat in het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een 
onroerend goed wordt overgedragen, de eigendomsoverdracht in de regel ont-
staat op het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als 
in de akte een andere datum voor de eigendomsoverdracht is overeengekomen;

Dat in de regel de eigendomsoverdracht onafhankelijk is van de overschrijving 
van de akte in de daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hy-
potheken;

Overwegende verder dat, krachtens artikel 1 van de Hypotheekwet, het gebrek 
aan overschrijving in het daartoe bestemde register op het kantoor van bewaring 
der hypotheken van akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van on-
roerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, tot  gevolg 
heeft dat deze akten niet kunnen worden tegengeworpen aan derden die zonder 
bedrog hebben gecontracteerd;

Dat zodanige akten niet kunnen worden tegengeworpen aan derden, in de mate 
dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten 
op de goederen waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de rechten 
welke die derden op de goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar;

Overwegende dat als zodanig de huurder dergelijke vervolging niet uitoefent 
en hij evenmin bezitter is van een zakelijk recht op het verhuurde goed; dat de 
rechtsverhoudingen die uit een huurcontract volgen, van persoonlijke aard zijn; 
dat zij aan de huurder recht geven op het gebruik en het genot dat de huurover-
eenkomst hem verleent;
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Dat de huurder het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigen-
dom door de verhuurder niet kan aanvoeren om de gevolgen van die overdracht 
tussen de voormalige verhuurder en de nieuwe eigenaar in de weg te staan; 

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat de verweerster sub 2 vanaf het ogen-
blik van het lichten van de optie geen notariële overeenkomst meer kon afsluiten 
met eiseres, opvolgster van de NV Sterkens;

Dat  het  vonnis  aldus  de  in  het  onderdeel  aangevoerde  wetsbepalingen niet 
schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 572

ALGEMENE VERGADERING - 13 november 2003

1º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER EN VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE 
STRAFRECHTERLIJKE VEROORDELING - AMBTSPLICHTEN - WAARDIGHEID VAN HET AMBT - 
TUCHTVORDERING.

2º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER EN VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEEN VOORLOPIGE SCHORSING GEDURENDE DE 
STRAFRECHTELIJKE VERVOLGINGEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE STRAFRECHTERLIJKE 
VEROORDELING - TUCHTSTRAF - GEVOLG.

1º De rechter van de rechtbank van koophandel en voorzitter van die rechtbank tegen wie 
feiten die zijn aangemerkt als valsheid en gebruik van valse stukken, poging tot oplichting 
en poging tot vervalsing van akten van zijn ambt, bij een in kracht van gewijsde gegaan 
arrest,  bewezen  zijn  verklaard,  heeft  ernstige  twijfels  kunnen  doen  rijzen  aan  zijn 
persoonlijke integriteit en die van de hele rechterlijke macht, zijn ambtsplichten verzuimd 
en afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en het Hof van Cassatie legt hem 
derhalve bij wijze van tuchtstraf een schorsing van één jaar op.  (Artt. 404, 405 en 409 
Ger.W.)

2º Noch de beslissing van het hof van beroep om de betrokken magistraat tijdens de duur 
van de vervolgingen niet voorlopig te schorsen noch de hem toegekende opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling sluiten een strenge tuchtstraf uit1. (Art. 417 Ger.W.)

1 I.v.m. de invloed, op de tuchtvervolging, van feiten die als misdrijven zijn omschreven en waarvoor 
een beroepsmagistraat opschorting van de uitspraak van de veroordeling verkregen heeft, zie: Cass., 
27 juni 2003, algemene vergadering, A.R. D.03.0013.F, nr. 382.
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(Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie T. X.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.03.0015.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof van Cassatie is bijeengekomen in algemene vergadering overeenkom-

stig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek.
De afdelingsvoorzitter Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
De advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft de ontzetting van X. uit 

zijn ambt van rechter en van voorzitter van de Rechtbanken van Koophandel te 
A. en te B. gevorderd.

Nadat hij overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek bij  ge-
rechtsbrief was opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van 6 novem-
ber 2003 om 14 uur, is X. verschenen.

Hij is gehoord, bijgestaan door Meester Cécile Draps, advocaat bij het Hof van 
Cassatie en de meesters Michel Mersch en Marc Nève, advocaten bij de balie 
van Luik.

Het Hof heeft inzage genomen van de door voornoemde raadslieden ter zitting 
neergelegde schriftelijke conclusies.

II. Vordering
De schriftelijke vordering van de procureur-generaal bij het Hof luidt als volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Overwegende dat de heer X. bij koninklijk besluit van (...), dat bekendgemaakt 

is in het Belgisch Staatsblad van (...), werd benoemd tot voorzitter van de Recht-
banken van Koophandel te A. en te B., en dat hij op (...) op de terechtzitting van 
de 1e kamer van het Hof van Beroep te C. de bij artikel 2 van het decreet van 20 
juli 1831 voorgeschreven eed heeft afgelegd;

Overwegende dat het Hof van Beroep te C., bij het in kracht van gewijsde ge-
gane arrest van (...) de aan de heer X. ten laste gelegde valsheid in geschrifte, ge-
bruik van valse stukken en poging tot oplichting ten bedrage van 20.000 BEF ten 
nadele van de vennootschap Elvia, alsook de hem ten laste gelegde poging tot 
vervalsing van akten van zijn ambt bewezen heeft verklaard en hem opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling heeft verleend voor een duur van 5 jaar; 

Overwegende dat de ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn ge-
pleegd tussen 16 mei en 23 mei 1996 in het rechtsgebied van het Hof van Beroep 
te C.;

Overwegende dat de telastlegging van valsheid en gebruik van valse stukken 
betrekking heeft op de afgifte van een medisch gedienstigheidsattest dat de ver-
zekering ertoe moest brengen een uitkering te betalen wegens annulatie van een 
reis; dat de poging tot oplichting betrekking heeft op het bedrag van 20.000 BEF 
dat de heer X. poogde terug te krijgen door middel van dat attest;

Dat de telastlegging van poging tot vervalsing van akten van zijn ambt ver-
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band houdt met een poging tot opmaak van processen-verbaal en van kostensta-
ten betreffende fictieve bezoeken aan het failliete bedrijf (...) waardoor het ten 
gevolge van de annulatie van die reis geleden verlies kon worden teruggevor-
derd; dat die poging mislukte door de weigering van de curator;

Overwegende dat de heer X. bovendien in 1995 werd verweten dat hij een 
constructie heeft opgezet om het honorarium van de curatoren te controleren via 
een vennootschap (...) die slechts een 'fictieve' vennootschap, ja zelfs maar een 
vennootschap 'in oprichting' bleek te zijn, die door de voorzitter van de recht-
bank tot deskundige was aangewezen. Het wegens verduistering en oplichting 
aangelegde dossier werd op 15 maart 1996 door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te C. geseponeerd en ter kennisgeving gevoegd bij het strafdos-
sier dat heeft geleid tot voormeld arrest van (...) en waar het ingeschreven werd 
onder het nummer 69;

Overwegende dat uit de aard en de zwaarwichtigheid van de bewezen ver-
klaarde feiten blijkt dat de heer X. wiens gedrag reeds in 1995 in opspraak was 
gekomen, zijn ambtsplichten in ernstige mate heeft verzuimd en door zijn gedrag 
afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt, en het vertrouwen van 
de burgers in het gerecht heeft ondermijnd; dat hij niet meer waardig is om deel 
te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;

Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 
420 en 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;

Vordert dat het aan het Hof, in algemene vergadering, rechtdoende in openbare 
terechtzitting en na onderzoek, moge behagen de heer X. te ontzetten uit zijn 
ambt van voorzitter van de Rechtbanken van Koophandel te A. en te B. en hem 
te veroordelen in de kosten.

Brussel, 3 juli 2003.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) X. De Riemaecker".
De schriftelijke bijkomende vordering van de procureur-generaal bij het Hof 

luidt als volgt:
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op de vordering van 3 juli 2003 in zake de heer X., die ertoe strekt hem 

te ontzetten uit zijn ambt van voorzitter van de Rechtbanken van Koophandel te 
A. en te B. en hem te veroordelen in de kosten van de rechtspleging;

Overwegende dat de heer X. bij koninklijk besluit van (...), dat bekendgemaakt 
is in het Belgisch Staatsblad van (...), werd benoemd tot voorzitter van de Recht-
banken van Koophandel te A. en te B., en dat hij op (...) op de terechtzitting van 
de 1e kamer van het Hof van Beroep te Luik de bij artikel 2 van het decreet van 
20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft afgelegd;

Overwegende dat, met toepassing van artikel 102, §1 van de wet van 22 de-
cember 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerech-
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telijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming 
en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor de 
magistraten, de korpschefs die op het ogenblik van de inwerkingtreding van arti-
kel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek vast zijn benoemd, vanaf 1 april 
2000 worden geacht in de functie van korpschef te zijn aangewezen en terzelfder 
tijd in het ambt van magistraat te zijn benoemd in de hoven en rechtbanken of in 
de parketten bij die hoven en rechtbanken waar zij werkzaam zijn;

Overwegende dat, teneinde elke dubbelzinnigheid te voorkomen, de vordering 
van 3 juli 2003 dient te worden aangevuld met de precisering dat de heer X. om 
de aldaar vermelde redenen dient te worden ontzet uit zijn ambt van rechter in de 
Rechtbanken van Koophandel te A. en te B. en bijgevolg uit zijn ambt van voor-
zitter van de Rechtbanken van Koophandel te A. en te B.;

Gelet op de artikelen 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 
420 en 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;

Vordert dat het aan het Hof, in algemene vergadering, rechtdoende in openbare 
terechtzitting en na onderzoek moge behagen de heer X. te ontzetten uit zijn 
ambt van rechter en van voorzitter van de Rechtbanken van Koophandel te A. en 
te B. en hem te veroordelen in de kosten.

Brussel, 25 juli 2003.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) X. De Riemaecker".
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat X. bij koninklijk besluit van (...) werd benoemd tot voorzit-

ter van de Rechtbanken van Koophandel te A. en te B., dat hij op (...) op de 
openbare terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van Beroep te C. de bij 
de wet voorgeschreven eed heeft afgelegd op (...);

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 102, §1 van de 
wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van 
het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de 
benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesys-
teem voor de magistraten, de korpschefs, die op het ogenblik van de inwerking-
treding van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek vast zijn benoemd, 
vanaf 1 april 2000 worden geacht in de functie van korpschef te zijn aangewezen 
en terzelfder tijd in het ambt van magistraat te zijn benoemd in de hoven en 
rechtbanken of in de parketten bij die hoven en rechtbanken waar zij werkzaam 
zijn;

Overwegende dat, krachtens de Grondwet en de wet de bevoegdheid om recht 
te spreken uitsluitend aan de rechter toekomt; dat de rechtzoekende derhalve een 
totaal vertrouwen moet kunnen hebben in de integriteit van degenen die wegens 
hun ambt belast zijn met de uitoefening van die bevoegdheid;

Overwegende dat de rechter, gelet op zijn opdracht, zich moet onthouden van 
elke handeling of gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekende kan onder-
mijnen; 
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Dat het gedrag van een magistraat die over anderen moet oordelen boven alle 
verdenking verheven dient te zijn; 

Overwegende dat de in de vordering van de procureur-generaal aangegeven 
feiten die valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, poging tot oplich-
ting en poging tot vervalsing van akten van zijn ambt opleveren, bewezen zijn 
verklaard bij het door het Hof van Beroep te C. op (...) gewezen en in kracht van 
gewijsde gegane arrest;

Overwegende dat uit dat arrest blijkt dat X. een valse schadeaangifte heeft op-
gemaakt met de bedoeling zich een onverschuldigde vergoeding van de verzeke-
ring te doen overmaken; dat hij, toen hij daarin niet slaagde, het bedrag via de re-
kening van een failliete  vennootschap poogde te  recupereren door de curator 
voor te stellen hem kostenstaten toe te zenden tot beloop van het terug te krijgen 
bedrag; dat de curator zulks weigerde;

Overwegende dat verweerder in hoofdzaak betoogt dat het onderzoek en de 
vervolgingen die tegen hem zijn ingesteld de werking van de rechtbanken waar-
van hij voorzitter is niet hebben verstoord, dat het Hof van Beroep te C. in zijn 
arrest van (...) weigerde hem voorlopig te schorsen in afwachting van de uitslag 
van het proces, en ten slotte dat de ontzetting, gelet op de hem toegekende op-
schorting van de uitspraak van de veroordeling, een te strenge tuchtstraf zou zijn;

Overwegende dat het feit dat de tegen verweerder ingestelde vervolgingen zo-
gezegd geen invloed zouden hebben gehad op de werking van de rechtscolleges 
waarvan hij voorzitter is de zwaarwichtigheid van de tegen hem bewezen ver-
klaarde feiten niet uitsluit; 

Dat noch de beslissing van het Hof van Beroep te C. om verweerder niet voor-
lopig te schorsen in afwachting van de uitslag van het proces noch de hem toege-
kende opschorting van de uitspraak van de veroordeling een strenge tuchtstraf 
uitsluiten;

Overwegende dat verweerder door zijn handelingen, die weerklank hebben ge-
vonden bij het publiek, ernstige twijfels heeft doen rijzen aan zijn integriteit;

Dat X. derhalve zijn ambtsplichten verzuimd heeft en afbreuk gedaan heeft 
aan de waardigheid van zijn ambt, wat overeenkomstig artikel 404 van het Ge-
rechtelijk Wetboek een tuchtstraf rechtvaardigt;

Overwegende dat, gelet op de ernst van de hierboven bewezen verklaarde fei-
ten, hem een zware tuchtstraf moet worden opgelegd;

Overwegende  dat  evenwel  redelijkerwijze  kan  worden  aangenomen dat  hij 
thans de ernst van zijn handelingen heeft ingezien en dat hij zich in de toekomst 
daarvan zal onthouden; 

Overwegende dat, gelet op de toedracht van de zaak, een schorsing van één 
jaar, die in evenredigheid lijkt te staan tot de zwaarwichtigheid van de vastgestel-
de tekortkomingen, een passende straf kan zijn voor het gedrag van X. en tevens, 
na verloop van tijd en na afloop van de straf, het herstel van het vertrouwen van 
de samenleving mogelijk maakt; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Uitspraak doende op tegenspraak en na onderzoek in raadkamer in openbare 
terechtzitting;

Gelet op de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden, 152, tweede lid van de Grondwet, 404, 
405, 409, 417 tot 420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;

Legt X., rechter in de Rechtbanken van Koophandel te A. en te B. en voorzit-
ter van die rechtbanken, de tuchtstraf van één jaar schorsing op;

Veroordeelt hem in de kosten.

13 november 2003 – Algemene Vergadering – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Verslaggever: de h. Lahousse – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps, M. Mersch, Luik en M. Nève, Luik.

Nr. 573

3° KAMER - 17 november 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - HUWELIJK - FEITELIJK SAMENWONENDEN - ONDERSCHEID - CRITERIUM.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — DODELIJK ONGEVAL - LIJFRENTE - FEITELIJK 
SAMENWONENDEN - UITSLUITING - VERANTWOORDING.

1º De bescherming van het gezinsleven houdt niet noodzakelijk in dat alle verschilpunten 
tussen het huwelijk en het feitelijk samenwonen worden weggewerkt; onderzocht moet 
worden of, onder meer gelet op de stand van de wetgeving in de verdragsluitende staten  
en de economische belangen van het land, het onderscheid dat wordt gemaakt berust op  
een objectief criterium en niet onredelijk is gelet op het beoogde doel1. (Art. 8 E.V.R.M.)

2º De bekommernis om met betrekking tot het recht op een lijfrente alle betwistingen uit te  

1 Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd op grond van het eerste middel. Het wees erop dat het 
Arbitragehof  wetgevende  normen kan toetsen  aan  rechtstreeks  werkende  verdragsbepalingen,  op 
voorwaarde dat  er een samenhang is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  zodat het Hof 
binnen zijn bevoegdheid blijft. (De bijzondere wet van 9 maart 2003 heeft de bevoegdheid van het 
Arbitragehof uitgebreid tot de toetsing aan alle artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten", en 
de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet. In deze zaak werd de bevoegdheid van het Hof nog 
bepaald door artikel 26, §1 van de bijzondere wet op het Arbitragehof, vóór de wijziging door de 
bijzondere wet van 9 maart 2003). Hoewel het Arbitragehof niet rechtstreeks bevoegd is om uitspraak 
te  doen  over  de  schending  van  de  door  het  E.V.R.M.  gewaarborgde  grondrechten,  heeft  het 
daaromtrent, via de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, dus toch een duidelijke 
grondwettelijke opdracht. Uit de rechtspraak van het Arbitragehof blijkt bovendien dat de toetsing 
van wettelijke  normen door  dat  Hof  aan  de  rechten  en  vrijheden gewaarborgd in  het  E.V.R.M. 
onverbrekelijk samenhangt met de toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin dat 
elke  discriminerende  aantasting  van  de  in  die  bepalingen  van  internationaal  recht  vastgestelde 
grondrechten eveneens een schending oplevert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het O.M. 
was  dan  ook  van  mening  dat  de  beslissing  van  het  Arbitragehof  dat  artikel  12  van  de 
Arbeidsongevallenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met de artikelen 8 en 14 
E.V.R.M., niet schendt, noodzakelijkerwijze impliceert dat er geen discriminerende aantasting is van 
het recht op gezinsleven gewaarborgd in artikel 8 E.V.R.M. Deze prejudiciële beslissing bindt de 
verwijzende rechter. Bijgevolg kan het arbeidshof zich ertoe beperken om de vordering af te wijzen 
op grond van het prejudicieel arrest van het Arbitragehof, zonder onafhankelijk van dit arrest zelf te 
onderzoeken of artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet de artikelen 8 en 14 E.V.R.M. schendt.
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sluiten en de verschillen in de verplichting elkaar bijstand en onderhoud te verlenen, 
verantwoorden dat wanneer twee personen samenwonen, maar voor hun gezin niet de  
vorm van de wettelijke samenwoning of van het huwelijk gekozen hebben, de lijfrente niet  
zou worden toegekend2. (Art. 12 Arbeidsongevallenwet)

(S. T. FORTIS A.G. N.V.)

ARREST

(A.R. S.03.0018.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8 en 14 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 
houdende goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, en van het additioneel Proto-
col bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1952, te Parijs;

- de artikelen 142 en 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 26, §1 en 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof; 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van eiser, het hoger beroep van verweerster gegrond, behalve in zoverre 
het de beslissing van de eerste rechter over de proceskosten betreft, op grond van de vol-
gende motieven:

"(Eiser) en X waren niet gehuwd, maar zij leefden samen. Zij vormden aldus, tot aan 
haar overlijden op 11 november 1992, een feitelijk gezin. Uit hun verhouding is boven-
dien op 25 februari 1992 een kind geboren, X, dat door (eiser) bij de geboorteaangifte als 
het zijne werd erkend en met betrekking tot wie arbeidsongevallenverzekeraar (verweer-
ster) trouwens overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet een jaarlijkse tijdelijke rente uit-
keert.

Dit arbeidshof oordeelde reeds in zijn tussenarrest dat de realiteit van het bestaan van 
het feitelijk gezin sedert zeker meer dan twee jaar, door stukken wordt bewezen en dat er 
samenwoonst was, aangezien zij onder hetzelfde dak samenleefden en een gemeenschap-
pelijke huishouding hadden, ook al waren zij niet op hetzelfde adres in de bevolkingsre-
gisters ingeschreven (vgl. Cass., 13 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 672).

2 Ibid.
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In zijn arrest van 21 juni 2001 (A.R. 89/2001) is het Arbitragehof van oordeel dat de 
beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie niet worden geschonden, vervat in de arti-
kelen 10  en 11  van  de Grondwet,  eventueel  in  samenhang met  de artikelen 8  en 14 
E.V.R.M., door het artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in zoverre 
die bepaling een onderscheid maakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden (cf. 
Dossier van de rechtspleging, stuk 53).

(Eiser), die niet gehuwd was met wijlen X kan geen aanspraak maken op de in artikel 
12 voorziene lijfrente voor de echtgeno(o)t(e) van het ingevolge arbeidsongeval overleden 
slachtoffer  (cf.  artikel  28  van  de  Bijzondere  Wet  op  het  Arbitragehof  van  6  januari 
1989)."

Grieven
In het bestreden arrest verwijst het arbeidshof naar de beslissing van het Arbitragehof 

in het prejudicieel arrest van 21 juni 2001 (gekend onder nummer 89/2001), dat de begin-
selen van gelijkheid en niet-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet, eventueel in samenhang met de artikelen 8 en 14 van het Verdrag van 4 november 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet ge-
schonden worden door artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidson-
gevallen, in zoverre die bepaling een onderscheid maakt tussen gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden. Op basis van die verwijzing naar het arrest van het Arbitragehof van 21 
juni 2001 beslist het arbeidshof dat eiser geen aanspraak kan maken op de lijfrente voor 
de echtgenoot van een ingevolge het arbeidsongeval overleden slachtoffer waarin artikel 
12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen voorziet, aangezien hij 
niet was gehuwd met wijlen X.

Artikel 26, §1 van de bijzondere wet van 3 januari 1989 op het Arbitragehof somt op 
een limitatieve wijze de bevoegdheden op van het Arbitragehof om uitspraak te doen bij 
wijze van een prejudiciële beslissing. Overeenkomstig artikel 26, §1 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, doet het Arbitragehof uitspraak bij wijze van 
prejudiciële beslissing op vragen omtrent schendingen door een wet, een decreet of een in 
artikel 134 van de gecoördineerde Grondwet bedoelde regel, van de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegd-
heid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, op vragen omtrent elk conflict 
tussen de eerstgenoemde bepalingen die uitgaan van verschillende wetgevers en voor zo-
ver het conflict ontstaan is uit hun onderscheiden werkingssfeer en op vragen omtrent een 
schending door de eerstgenoemde regels van de artikelen 10, 11 en 24 van de gecoördi-
neerde Grondwet.

Het Arbitragehof kan derhalve bij wijze van een prejudiciële beslissing geen uitspraak 
doen op vragen omtrent de schending, door een wet, een decreet of een in artikel 134 van 
de gecoördineerde Grondwet bedoelde regel, van andere regels dan de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegd-
heden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten en dan de artikelen 10,11 en 24 
van de gecoördineerde Grondwet.

Overeenkomstig artikel 26, §1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitra-
gehof kan een prejudiciële beslissing bij wege van arrest van het Arbitragehof aldus geen 
betrekking hebben op een schending, door een wet, een decreet of een in artikel 134 van 
de gecoördineerde Grondwet bedoelde regel, van de artikelen van het verdrag van 4 no-
vember 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

In zijn regelmatig aan het arbeidshof voorgelegde conclusies baseerde eiser zijn vorde-
ring tot het verkrijgen van de vergoeding waarin artikel 12 van de wet van 10 april 1971 
betreffende de arbeidsongevallen voorziet, in hoofdorde op de schending van de artikelen 
8 en 14 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
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mens en de fundamentele vrijheden door artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betref-
fende de arbeidsongevallen (zie o.m. bladzijden vier tot en met negen en bladzijde twaalf 
van de tweede conclusie in hoger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 20 
januari 1999). Slechts in ondergeschikte orde riep eiser de schending in van de artikelen 
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet door  het  genoemde artikel  12,  waarbij  hij 
vroeg dat het arbeidshof, in de mate dat het zou oordelen op deze door hem in onderge-
schikte orde naar voren geschoven grond, daarover een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof zou stellen, zoals opgelegd door artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof (zie o.m. bladzijde negen tot en met twaalf van de tweede con-
clusie in hoger beroep, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 20 januari 1999).

Het Arbitragehof zegt in zijn arrest van 21 juni 2001 dat artikel 12 van de wet van 10 
april 1971 betreffende de arbeidsongevallen de beginselen van gelijkheid en niet-discrimi-
natie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang met de ar-
tikelen 8 en 14 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden niet schendt in zoverre die bepaling een onder-
scheid maakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden.

Gelet op de beperkende opsomming van de bevoegdheden van het Arbitragehof om te 
oordelen bij wijze van prejudiciële beslissing, kan dat antwoord van het Arbitragehof niet 
worden begrepen als een prejudiciële beslissing in de zin van artikel 26, §1 en 28 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof voor wat betreft de door eiser re-
gelmatig aangevoerde schending van de artikelen 8 en 14 van het verdrag van 4 november 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het ar-
rest van het Arbitragehof van 21 juni 2001 kan enkel betrekking hebben op de aan het Ar-
bitragehof voorgelegde prejudiciële vraag met betrekking tot de schending van de artike-
len 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet.

Het arbeidshof kan in het bestreden arrest dan ook niet, met als enige grond de verwij-
zing naar het prejudicieel arrest van 21 juni 2001, de oorspronkelijke vordering in hoofd-
orde van eiser afwijzen, zonder onafhankelijk van het arrest van het Arbitragehof van 21 
juni 2001 te onderzoeken of artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de ar-
beidsongevallen de artikelen 8 en 14 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt.

Hieruit volgt dat het arbeidshof derhalve niet wettig de oorspronkelijke vordering van 
eiser ongegrond kon verklaren op het motief dat het Arbitragehof van oordeel is dat de be-
ginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van de geco-
ördineerde Grondwet, niet worden geschonden, eventueel in samenhang met de artikelen 
8 en 14 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, door artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betref-
fende de arbeidsongevallen (schending van alle in de aanhef van het middel aangeduide 
wetsartikelen).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8 en 14 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 
houdende goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, en van het additioneel Proto-
col bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1952, te Parijs;

- artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen. 
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-
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lijke vordering van eiser, het hoger beroep van verweerster gegrond behalve in zoverre het 
de beslissing van de eerste rechter over de proceskosten betreft, op grond van de volgende 
motieven:

"(Eiser) en X waren niet gehuwd, maar zij leefden samen. Zij vormden aldus, tot aan 
haar overlijden op 11 november 1992, een feitelijk gezin. Uit hun verhouding is boven-
dien op 25 februari 1992 een kind geboren, X dat door (eiser) bij de geboorteaangifte als 
het zijne werd erkend en met betrekking tot wie arbeidsongevallenverzekeraar (verweer-
ster) trouwens overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet een jaarlijkse tijdelijke rente uit-
keert.

Dit arbeidshof oordeelde reeds in zijn tussenarrest dat de realiteit van het bestaan van 
het feitelijk gezin sedert zeker meer dan twee jaar, door stukken wordt bewezen en dat er 
samenwoonst was, aangezien zij onder hetzelfde dak samenleefden en een gemeenschap-
pelijke huishouding hadden, ook al waren zij niet op hetzelfde adres in de bevolkingsre-
gisters ingeschreven (vgl. Cass., 13 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 672).

In zijn arrest van 21 juni 2001 (A.R. 89/2001) is het Arbitragehof van oordeel dat de 
beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie niet worden geschonden, vervat in de arti-
kelen 10  en 11  van  de Grondwet,  eventueel  in  samenhang met  de artikelen 8  en 14 
E.V.R.M., door het artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in zoverre 
die bepaling een onderscheid maakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden.

(Eiser), die niet gehuwd was met wijlen X, kan geen aanspraak maken op de in artikel 
12 voorziene lijfrente voor de echtgeno(o)t(e) van het ingevolge arbeidsongeval overleden 
slachtoffer  (cf.  Artikel  28  van  de  Bijzondere  Wet  op  het  Arbitragehof  van  6  januari 
1989)".

Grieven
Artikel 8.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden waarborgt aan eenieder het recht op eerbiediging 
van zijn privé- en zijn gezinsleven. Artikel 8.2 van hetzelfde Verdrag verbiedt de overheid 
zich te mengen in de uitoefening van dit recht, behalve voor zover dit bij de wet voorzien 
is en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de open-
bare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goeden zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de anderen.

Artikel 14 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt tenslotte dat het genot van de rechten en 
vrijheden welke in dit verdrag zijn vermeld, verzekerd zijn zonder enig onderscheid op 
welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtui-
ging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot de nationale minderheid, ver-
mogen, geboorte of andere status.

Artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden beoogt (onder meer) het gezin te beschermen. Op 
grond van artikel 14 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden kan elk gezin op die bescherming aan-
spraak maken, ongeacht of het door de wet al dan niet wordt erkend. De eerbiediging van 
het recht op gezinsleven betekent ook dat geen onderscheid mag worden gemaakt tussen 
het wettig gezin, gesticht door het huwelijk en het feitelijk gezin, gesticht door ongehuwd 
samenlevende partners en eventueel hun kinderen.

Het recht op gezinsleven, zoals het gewaarborgd wordt door artikel 8 van het Verdrag 
van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, gecombineerd met het discriminatieverbod van artikel 14 van het Verdrag van 
4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
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den, heeft ook betrekking op materiële belangen.
Uit het recht op gezinsleven, zoals het gewaarborgd wordt door artikel 8 van het Ver-

drag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden en gecombineerd met het discriminatieverbod van artikel 14 van het Ver-
drag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden vloeit voor de overheid de verplichting voort om zich niet te mengen in de 
uitoefening van het recht op gezinsleven en de positieve verplichting om elke discrimina-
tie te weren.

Wetsbepalingen of rechtstoepassingen die discrimineren tussen gehuwden en concubi-
nerenden zijn aldus in strijd met artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gecombineerd met 
het discriminatieverbod van artikel 14 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, tenzij het door de wets-
bepaling gemaakte onderscheid in overeenstemming is te brengen met het discriminatie-
verbod van artikel 14 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden en wanneer het een wettig doel nastreeft, 
objectief is en redelijk verantwoord is en het onderscheid in verhouding staat tot het nage-
streefde wettige doel.

Artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen behoudt de 
rente ingeval van een dodelijk arbeidsongeval voor aan gehuwden, met uitsluiting van on-
gehuwd samenwonende partners. Gehuwd en ongehuwd samenwonenden zijn ten aanzien 
van artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen vergelijkba-
re categorieën.

Het al dan niet gehuwd zijn, is als onderscheidingscriterium voor het al dan niet toeken-
nen van de rente waarin artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidson-
gevallen voorziet, niet pertinent. Het arbeidshof stelt in het tussenarrest van 21 september 
2000 vast dat eiser en X een feitelijk gezin vormden. Zij hadden aldus een verhouding die 
dezelfde stabiliteit vertoont als deze welke in het huwelijk is terug te vinden, waarbij de 
samenwoonst wederzijdse bijstand en onderhoud betekent en het dodelijk arbeidsongeval 
voor de nabestaande niet anders dan bij gehuwd samenwonenden het verlies van het voor-
deel uit het loon van het slachtoffer betekent.

Het onderscheid dat artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidson-
gevallen maakt tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden is niet pertinent, aangezien 
ook ongehuwd samenwonenden voordeel halen uit elkaars loon en het wegvallen daarvan 
door het dodelijk arbeidsongeval van één van hen net zozeer als voor gehuwd samenwo-
nenden de noodzaak inhoudt tot een compensatie voor het verlies van dat voordeel.

Het al dan niet gehuwd zijn is als onderscheidingscriterium eveneens niet evenredig. 
De overlevende echtgenoot van het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval ontvangt 
een lijfrente gelijk aan 30 pct. van het basisloon van het slachtoffer, terwijl de overleven-
de partner die ongehuwd samenwoonde met het slachtoffer uitgesloten is van elke rege-
ling en geen enkele rente of vergoeding toegekend krijgt.

Hieruit volgt dat het arbeidshof derhalve niet wettig kon beslissen dat artikel 12 van de 
wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen de artikelen 8 en 14 van het Ver-
drag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden niet schendt (schending van de in het middel aangeduide wets- en verdrags-
artikelen. 

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat artikel 8 van het E.V.R.M. aan eenieder het recht waarborgt 
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op eerbiediging van zijn gezinsleven; dat de inmengingen van het openbaar ge-
zag beperkend zijn vermeld in artikel 8.2, inzonderheid in het belang van het 
economisch welzijn van het land; dat overeenkomstig artikel 14 van dit Verdrag 
het genot van de rechten en vrijheden welke in dit Verdrag zijn vermeld, waaron-
der artikel 8 van het Verdrag, verzekerd is zonder enig onderscheid op welke 
grond ook;

Dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven het bestaan van een familie 
veronderstelt;  dat het genoemde artikel 8 in beginsel geen onderscheid maakt 
tussen een het op een huwelijk gebaseerd gezin en een buitenechtelijk gezin;

Dat de effectieve bescherming van het gezinsleven evenwel niet noodzakelijk 
inhoudt dat alle verschilpunten tussen het huwelijk, dat overigens krachtens arti-
kel 12 E.V.R.M. een bijzonder statuut geniet, en het feitelijk samenwonen, wor-
den weggewerkt; dat moet onderzocht worden of, onder meer gelet op de stand 
van de wetgeving in de verdragsluitende staten en de economische belangen van 
het land, het onderscheid dat wordt gemaakt berust op een objectief criterium en 
niet onredelijk is gelet op het beoogde doel;

Overwegende dat artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat wanneer 
de getroffene ten gevolge van een arbeidsongeval overlijdt, zijn echtgenoot of 
onder bepaalde voorwaarden zijn gescheiden echtgenoot, recht heeft op een lijf-
rente; dat geen bepaling een equivalent recht toekent aan feitelijk samenwonende 
personen;

Dat de bekommernis om voor deze regeling alle betwistingen uit te sluiten en 
de verschillen in de verplichting elkaar bijstand en onderhoud te verlenen, ver-
antwoorden dat wanneer twee personen samenwonen, maar voor hun gezin niet 
de vorm van de wettelijke samenwoning of van het huwelijk gekozen hebben, de 
lijfrente niet zou worden toegekend en dus de uitsluiting van artikel 12 van de 
Arbeidsongevallenwet zou worden toegepast;

Overwegende dat de appèlrechters die vaststellen dat eiser en X een feitelijk 
gezin vormden en uitsluiten dat eiser recht zou hebben op de lijfrente bedoeld in 
artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet, ongeacht de door het arrest gebruikte 
bewoordingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste middel
Overwegende dat gelet op de beslissing dat het arrest  de artikelen 8 en 14 

E.V.R.M. niet schendt, het middel geen belang vertoont;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
3. Kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, verweer-

ster dient te worden veroordeeld in de kosten;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt verweerster in de kosten.
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17 november 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Boes –  Tegenstrijdige conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 574

3° KAMER - 17 november 2003

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - GESCHENKENCHEQUES - VRIJSTELLING VAN 
BIJDRAGEHEFFING - VOORWAARDEN - ONDERNEMINGS-C.A.O. - TOEKENNINGSMODALITEITEN - 
NIET CONFORM WETTELIJK PLAFOND - GEVOLG.

De geschenkencheques die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 19, §2, 14° K.B.  
28 november 1969, maken loon uit  voor het volledig bedrag van de cheques en niet  
alleen ten belope van het bedrag dat het maximumbedrag van 1000 BEF overschrijdt1.  
(Art. 19, §2, 14° K.B. 28 nov. 1969)

(WILDORP N.V. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.03.0051.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 december 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, §§1 en 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers, vóór zijn wijziging bij wet van 22 mei 2001;
- artikel 19, §2, enig lid, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uit-

voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals ingevoegd bij ko-
ninklijk besluit van 4 december 1990;

- voor zoveel als nodig, artikel 23, eerste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaarde het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond en 

veroordeelde eiseres, de beslissing van de eerste rechter hervormend, om aan verweerder 

1 Cass., 6 mei 2002, A.R. S.01.0174.N, nr. 273.
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te betalen 24.167,25 euro, te vermeerderen met de wettelijke intresten op 11.078,48 euro 
vanaf 29 juli 1989 tot de dag der laatste betaling en op 7.788,72 euro vanaf 10 september 
1998 tot de dag der laatste betaling. Eiseres werd tevens tot de kosten in beide aanleggen 
veroordeeld.

Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende gronden:
"(...)
4.2. Aan alle werknemers werden (...) drie geschenkencheques ter waarde van 1.000 

BEF overhandigd onafhankelijk van eventuele kinderlast, het aantal kinderen bij kinder-
last ... e.d.m.

4.3. De wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hierna de R.S.Z.-wet genoemd, 
meer bepaald artikel 14, §2, verwijst voor het begrip loon waarop bijdragen voor sociale 
zekerheid  verschuldigd  zijn  naar  artikel  2  van de Loonbeschermingswet  van  12  april 
1965. Eveneens bepaalt dit artikel dat de Koning dit begrip kan verruimen of beperken bij 
in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Er werd derhalve niet voldaan aan artikel 19, 
§2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders. Enkel wanneer er voldaan wordt aan al de voor-
waarden van voormeld artikel van het voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969 
kunnen de uitbetalingen niet als loon worden beschouwd. Indien niet al de voorwaarden 
werden vervuld dienen de geschenkencheques wel als loon te worden beschouwd. Wan-
neer (eiseres) zoals in casu de voorwaarden niet naleeft, kan zij nadien niet voorhouden 
dat er toch werd voldaan aan de wettelijke bepalingen maar enkel voor 1.000 BEF voor de 
werknemer zonder kinderlast, voor 2.000 BEF voor de werknemers met één kind te laste, 
voor 3.000 BEF voor de werknemers met twee kinderen ten laste ... De geschenkenche-
ques werden immers niet om die reden toegekend doch omwille van de verbintenissen op-
genomen door de werkgeefster in de ondernemings-CAO van 1 april 1993, (...). De andere 
voorwaarden werden blijkbaar wel nageleefd maar dienaangaande worden geen betwistin-
gen gevoerd tussen de partijen.

4.4.  De toegekende geschenkencheques vormen loon in de zin van artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet van 12 april 1965. Het standpunt van (eiseres), volgens hetwelk de 
geschenkencheques geen tegenprestatie voor geleverde arbeid zijn doch een geschenk om 
hun getrouwheid te belonen en de werksfeer te verbeteren, kan niet gevolgd worden daar 
dit een niet toegelaten uitbreiding van artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 inhoudt. Dit  artikel bepaalt  immers welke geschenkencheques niet  als 
loon worden aangezien zodat alle andere wel als loon dienen beschouwd. Aangezien de 
Koning in artikel 19, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om het begrip loon te beperken en in dit artikel onder 14° 
bepaald heeft wat niet als loon wordt beschouwd ("de geschenken in natura, in speciën of 
in de vorm van betaalbons, geschenkencheques genaamd, als ze een totaal bedrag van 
1.000 BEF per jaar per werknemer en 1.000 BEF per jaar en voor elk kind ten laste van 
deze werknemer niet overschrijden...") dient deze uitzondering op de algemene regel strikt 
geïnterpreteerd. Aangezien het hier een materie van openbare orde betreft (...) is dit des te 
meer het geval.

4.5. De eerste rechters dienen gevolgd waar zij aanhalen dat het loonbegrip ruimer is 
dan louter de tegenprestatie voor verrichte arbeid. Artikel 2 van de Loonbeschermingswet 
verwijst niet naar de tegenprestatie voor verrichte arbeid maar naar het loon (zowel speci-
ën als in geld waardeerbare voordelen) waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrek-
king recht heeft ten laste van de werkgever. Niet elke betaling van loon of het toekennen 
van een voordeel veronderstelt een arbeidsprestatie. Terecht verwijst (verweerder) naar de 
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bewoordingen van artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 waar verwe-
zen wordt naar zowel het loon in geld als naar de in geld waardeerbare voordelen waarop 
de werknemers ingevolge hun dienstbetrekking recht hebben. Er werd dus niet geschreven 
de voordelen waarop de werknemers ingevolge hun arbeid recht hebben. Het begrip te-
genprestatie van arbeid slaat bijvoorbeeld ook op met werknemers gelijkgestelden (...).

4.6. Ook het loonbegrip waar artikel 14, §2 van de wet van 27 juni 1969 naar verwijst is 
derhalve zeer ruim. De uitzonderingen dienen strikt geïnterpreteerd. Geschenkencheques 
worden derhalve als loon aangezien tenzij (z)e beantwoorden aan de limitatief gestelde 
uitzonderingsvoorwaarden van hoger vermeld artikel. In casu beantwoorden de geschen-
kencheques niet aan deze uitzonderingsvoorwaarden zodat dient besloten dat de aldus uit-
gekeerde bedragen als loon dienen aanzien.

4.7. Aangezien het recht op dit loon ingevolge een bedrijfs-CAO van 1 april 1993 werd 
ingevoerd, kunnen de werknemers deze premies afdwingen. Dit maakt het verschil uit met 
een gift, die net niet kan afgedwongen worden. De geschenkencheques ter waarde van 
3.000 BEF die aan elke werknemer word(en) toegekend onafhankelijk van zijn kinderlast 
verschillen dus van voordelen die de werkgever aan zijn werknemers toekent wegens per-
soonlijke genegenheid of waardering en die niet wegens ter uitvoering van hun arbeids-
overeenkomst verrichte arbeid zijn toegekend en die ook geen loon zijn in de zin van arti-
kel 2 van de Loonbeschermingswet (...). Slechts de voordelen die toegekend worden we-
gens persoonlijke genegenheid of waardering van de werkgever of ter gelegenheid van 
één of andere bijzondere gebeurtenis in zijn persoonlijk of familiaal leven kunnen bij wij-
ze van uitzondering als giften worden beschouwd en zijn vrij van R.S.Z.-bijdragen (...). 
Wanneer, zoals hier, alle personeelsleden, wegens omstandigheden die niet dat persoon-
lijk karakter hebben maar wegens de eindejaarsfeesten, om de trouw aan de firma te belo-
nen, 3.000 BEF aan cheques ontvangen ingevolge een CAO, kunnen deze onmogelijk als 
een vrijgevigheid aangezien worden.

4.8. Aangezien niet alleen alles wat loon is in de arbeidsrechtelijke zin (tegenprestatie 
verleend krachtens de arbeidsovereenkomst) maar ook, bij uitbreiding (artikel 2 Loonbe-
schermingswet), alle voordelen die ingevolge gelijk welke dienstbetrekking, ook een ar-
beidsovereenkomst, worden verleend zonder dat daar een arbeidsprestatie tegenover staat 
(...), vallen onder het loonbegrip van de Loonbeschermingswet, dienen de toegekende ge-
schenkencheques, die niet voldoen aan de afwijking van artikel 2 van de Loonbescher-
mingswet zoals voorzien in artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 
1969, onderworpen aan de R.S.Z. De geschenkencheques voldoen niet aan de voorwaar-
den van artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Alle ge-
schenkencheques die de werkgever heeft overhandigd aan zijn werknemers (arbeiders-be-
dienden), om welke reden dan ook (getrouwheid, aangename werksfeer, inkopen voor ein-
dejaarsfeesten, ...) dienen, in de gegeven feitelijke omstandigheden, als loon beschouwd te 
worden en zijn onderworpen aan de bijdrageplicht. Er kan derhalve niet ingegaan worden 
op hetgeen de eiseres (...) in ondergeschikte orde vordert. De geschenkencheques werden 
immers overhandigd ongeacht het aantal kinderen ingevolge de bedrijfs-CAO. Er zijn der-
halve geen redenen voorhanden om de bijdragen opnieuw te becijferen zoals door de eer-
ste rechters bevolen.

(...)".
Grieven
Overeenkomstig artikel 14, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-

sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het loon van de werk-
nemer (zoals ook bepaald in het thans nog niet in voege zijnde artikel 23, eerste lid van de 
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
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werknemers).
Luidens de tweede paragraaf van artikel 14 van genoemde wet van 27 juni 1969 wordt 

het begrip loon bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-
ming van het loon der werknemers en kan de Koning het aldus bepaalde begrip, bij in mi-
nisterraad overlegd besluit, verruimen of beperken (zoals ook voorzien in artikel 23, twee-
de lid van genoemde wet van 29 juni 1981).

Artikel 2 van de genoemde wet van 12 april 1965 bepaalt dat voor deze wet onder loon 
wordt verstaan:

1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 
ten laste van de werkgever;

2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn 
dienstbetrekking of krachtens het gebruik;

3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van de werkgever.

De Koning kan, onder bepaalde voorwaarden, het loonbegrip uitbreiden, terwijl andere 
vergoedingen reeds nominatim worden uitgesloten.

Artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, behorend tot hoofdstuk II inzake de berekening 
van de bijdragen, bepaalt onder §2, enig lid:

Met afwijking van voornoemd artikel 2, eerste lid, (van de wet van 12 april 1965 be-
treffende de bescherming van het loon der werknemers) worden niet als loon aangemerkt:

(...)
14° De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkche-

ques genaamd, als ze een totaal bedrag van 1.000 BEF per jaar per werknemer en 1.000 
BEF per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend 
worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar. De geschenken 
in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhan-
digd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt of ter gelegenheid van zijn pensio-
nering, als ze een totaal bedrag van 3.000 BEF per jaar per werknemer niet overschrijden.

De in het voorgaande lid bedoelde geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij 
ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die betaal-
bons, moeten een beperkte looptijd hebben en mogen aan de begunstigde niet in speciën 
worden uitbetaald.

Het arbeidshof stelt  vast  dat  de  in  deze zaak bedoelde geschenkencheques aan alle 
werknemers werden overhandigd ingevolge een verbintenis opgenomen in een bedrijfs-
collectieve arbeidsovereenkomst en oordeelt dat zij dienvolgens geen gift uitmaken die 
vreemd zou zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en om die reden niet zou-
den vallen onder het algemeen loonbegrip waardoor ze niet onderworpen zouden zijn aan 
bijdrageplicht.

Voor de geschenken in natura die niet als een gift uit het loonbegrip worden gesloten 
kan aldus slechts beroep gedaan worden op een specifieke uitsluitingsgrond.

De betreffende geschenkencheques konden dienvolgens slechts worden uitgesloten uit 
het loonbegrip waarop de bijdragen voor sociale zekerheid berekend worden, voor zover 
zij voldeden aan de door artikel 19, §2, enige lid, 14° van genoemd koninklijk besluit van 
28 november 1969 gestelde voorwaarden.

De bijdragen voor sociale zekerheid, bedoeld in artikel 14 van genoemde wet van 27 
juni 1969 worden individueel bepaald per werknemer, in functie van het aan hem ver-



2124 HOF VAN CASSATIE 17.11.03 - Nr. 574 

schuldigd loon.
Onder de in artikel 19, §2, enig lid, 14° van het genoemd koninklijk besluit van 28 no-

vember 1969 gestelde voorwaarden is het mogelijk geschenken in natura, te weten in spe-
ciën of in betaalbons -geschenkencheques genaamd- aan de werknemer te overhandigen, 
zonder dat op de waarde dezer geschenken sociale zekerheidsbijdragen moeten worden 
betaald.

Het arbeidshof stelt vast dat aan alle gestelde voorwaarden was voldaan, minstens dat 
dienaangaande geen discussie werd gevoerd tussen de partijen, behoudens wat betreft de 
omvang van de vergoeding. Deze laatste was immers uniform voor alle werknemers, daar 
waar genoemd artikel 19, §2, enig lid, 14°, een gelijk basisbedrag voorziet per werknemer 
maar tevens een bijkomend voordeel voorziet in functie van het aantal kinderen ten laste.

Het arbeidshof stelt vast dat alle werknemers van eiseres drie geschenkencheques van 
1.000 Belgische frank ontvingen, daar waar, voor vrijstelling van sociale zekerheidsbij-
dragen, slechts een geschenkencheque van 1.000 Belgische frank kon worden toegekend 
aan een werknemer zonder kinderlast, een geschenkencheque van 2.000 Belgische frank 
aan een werknemer met één kind ten laste, een geschenkencheque van 3.000 Belgische 
frank aan een werknemer met twee kinderen ten laste, enz.

Een werknemer zonder kinderlast  ontving aldus twee geschenkencheques van 1.000 
Belgische frank die niet vrijgesteld konden worden van sociale zekerheidsbijdragen.

Een werknemer met één kind ten laste ontving aldus één geschenkencheque van 1.000 
Belgische frank die niet vrijgesteld kon worden van sociale zekerheidsbijdragen.

Een werknemer met twee of meer kinderen ten laste ontving derhalve terecht drie ge-
schenkencheques die niet aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen waren.

De bedoeling in hoofde van eiseres bij het toekennen van de geschenkencheques en de 
omstandigheid of zij al dan niet bewust rekening hield met de kinderlast van de begunstig-
de werknemers bij het toekennen van deze geschenkencheques, zijn terzake irrelevant.

De kinderlast van de werknemer bepaalt weliswaar de waarde van de geschenkenche-
que waarop deze werknemer aanspraak kan maken zonder sociale zekerheidsbijdragen 
verschuldigd te zijn, doch vormt niet het oogmerk waaronder deze geschenkencheques 
moeten worden overhandigd.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet in het algemeen en zonder onderscheid oordelen 
dat niet voldaan was aan de voorwaarden van artikel 19, §2, enig lid, 14° van het genoem-
de koninklijk besluit van 27 juni 1969, dat de geschenkencheques niet aan de uitzonde-
ringsvoorwaarden beantwoordden, dat alle geschenkencheques als loon moesten worden 
beschouwd en eiseres dienvolgens voor alle geschenkencheques bijdrageplichtig was.

Het arbeidshof miskent aldus alle in het middel vernoemde wetsbepalingen.
Eiseres' veroordeling tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen op het geheel der uit-

gekeerde geschenkencheques, verhoogd met intresten en de gerechtskosten is bijgevolg 
niet wettig.

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat op grond van artikel 14, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders, de bijdragen voor sociale zekerheid worden bere-
kend op grond van het loon van de werknemers;

Dat op grond van artikel 14, §2 van deze wet het begrip loon wordt bepaald bij 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, waarbij evenwel de Koning bij in ministerraad overlegd besluit 
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het aldus bepaalde begrip loon kan verruimen of beperken;
Overwegende dat artikel 2, eerste lid, 3° van de Loonbeschermingswet van 12 

april  1965 onder loon verstaat  de in geld waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkge-
ver;

Overwegende dat artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van voornoemde wet van 27 juni 1969, met afwijking 
van artikel 2, eerste lid van de Loonbeschermingswet, niet als loon aanmerkt, de 
geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques 
genaamd, als ze een totaal bedrag van 1.000 BEF per jaar per werknemer en 
1.000 BEF voor elk kind ten laste niet overschrijden en toegekend worden naar 
aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar;

Overwegende dat  geschenkencheques die  niet  voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 19, §2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 loon uit-
maken;

Dat zij loon uitmaken voor het volledig bedrag van de cheques en niet alleen 
ten belope van het bedrag dat het maximumbedrag van 1000 BEF overschrijdt;

Overwegende dat  eiseres tot  uitvoering van een ondernemings-CAO aan al 
haar werknemers drie geschenkencheques van 1000 BEF heeft gegeven, onge-
acht of zij al dan niet kinderlast hadden;

Dat het arrest dat oordeelt dat die cheques voor het geheel als loon moesten 
worden beschouwd, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17 november 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.
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2° KAMER - 18 november 2003

1º POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - SOORTEN - VOORWAARDEN.

2º POLITIEK MISDRIJF - OMZETTING VAN EEN MISDRIJF NAAR GEMEEN 
RECHT IN EEN POLITIEK MISDRIJF - VOORWAARDEN.

3º POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED - POLITIEKE INSTELLINGEN - 
BEGRIP.
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4º POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED - POLITIEKE INSTELLINGEN - 
POLITIEKE PARTIJ.

1º Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het  
misdrijf  zelf  noodzakelijk  bestaat  in  een  rechtstreekse  aantasting  van  de  politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd gepleegd  
met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit,  
gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk  
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben1. (Art. 150 G.W. 1994)

2º Een misdrijf naar gemeen recht wordt een politiek misdrijf indien het werd gepleegd met  
het oogmerk om een aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op  
de  bijzondere  omstandigheden  waaronder  het  gepleegd wordt,  rechtstreeks  zulk  een 
aantasting tot gevolg heeft of kan hebben2. (Art. 150 G.W. 1994)

3º  De  politieke  instellingen,  in  de  zin  van  het  door  het  politiek  misdrijf  aangetaste  
rechtsgoed,  omvatten  onder  meer  de  staatsvorm,  de  parlementen,  het  gezag  en  de 
grondwettelijke  prerogatieven  van  de  Koning,  de  volgorde  van  troonopvolging,  de 
machtsuitoefening van de minister en de politieke rechten3.

4º Vermits een politieke partij, al kan ze een medium zijn voor de werking van de politieke  
instellingen, zelf geen politieke instelling is maakt ze niet het door het politiek misdrijf  
aangetaste rechtsgoed uit4.

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel e.a. T. v.z.w. Vlaamse Concentratie e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Marc Timperman:
Het cassatieberoep van eiser sub I is niet ontvankelijk vermits uit het exploot van bete-

kening niet blijkt dat een integrale kopie van de voorziening in cassatie werd betekend aan 
de partijen tegen wie het cassatieberoep gericht is. Anders dan verweersters in hun memo-
rie van antwoord oordelen (memorie van 21.10.2003, p. 5 sub 2.3) impliceert dit geens-
zins dat de beslissing op de strafvordering definitief is5.

Het cassatieberoep van eiseres sub III is niet ontvankelijk bij gemis aan betekening aan 
de partijen tegen wie het cassatieberoep gericht is. 

1. Verweersters werden gedagvaard ten verzoeke van de eisers sub II en sub III voor 
feiten die werden omschreven als een inbreuk op artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing  van  bepaalde  door  racisme  en  xenophobie  ingegeven  daden.  Dit  artikel 
incrimineert en penaliseert ‘het behoren tot’ en ‘het medewerking verlenen aan’ een groep 
of  vereniging  die  kennelijk  en  herhaaldelijk  discriminatie  of  segregatie  bedrijft  of 
verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek. Het lijdt 
geen twijfel dat het in deze context beschermde rechtsgoed de open maatschappij is die 
niet tolereert dat rechtsonderhorigen worden gediscrimineerd of tot voorwerp van haat en 
geweld worden gemaakt omwille van hun origine, huidskleur, ras, nationale of etnische 
oorsprong.

De  ten  laste  gelegde  feiten  werden  derwijze  geconcretiseerd  dat  onder  groep  of 
vereniging de politieke partij Vlaams Blok diende te worden begrepen en dat (minstens) 
het strafbare medewerking verlenen diende te worden ingevuld als ‘het financieren van 
verkiezingscampagnes, het verzorgen van televisie- en radio-uitzendingen, het uitgeven 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer Uitgevers, 2003, p. 1277-1278, 
nr. 2968.
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van publicaties en de verzorging van vorming aan leden en mandatarissen’. 
2.  De rechtbank van eerste aanleg te  Brussel,  rechtsprekend in correctionele zaken, 

verklaarde  zich  bij  vonnis  van  29  juni  2001  onbevoegd  omdat  het  de  inbreuk 
kwalificeerde als een politiek misdrijf gelet op de omstandigheden waarin het misdrijf 
werd gepleegd en gelet op de politieke aard van het doel en van de rechtstreekse gevolgen 
van het ten laste gelegde feit. Op hoger beroep van het openbaar ministerie en van de 
eisers sub II en III bevestigde het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 26 februari 
2003 het beroepen vonnis, zij het op andere motieven.

3. De grondwetgever van 1830-1831 was de dader van een politiek misdrijf gunstig ge-
zind.  De tijdsgeest verklaart deze opvatting.  Vele vooraanstaande politici waren immers 
tijdens het Nederlandse tijdperk zelf het voorwerp van vervolgingen geweest6. Dit gunst-
regime voor politieke misdrijven vertaalde zich in een bijzondere procedurele waarborg: 
de bevoegdheid van de jury (art. 98 G.W., thans art. 150)7.

4. Noch de grondwetgever, noch de latere wetgevers hebben het begrip politiek misdrijf 
omschreven8. Aldus was een taak weggelegd voor rechtspraak en doctrine om dit begrip te 
definiëren. Het ontbreken van een enige wettelijke omschrijving en de aanzienlijke prakti-
sche gevolgen op proceduraal gebied van het onderscheid tussen gewone misdrijven en 
politieke misdrijven heeft de rechtspraak ertoe gebracht het begrip politiek misdrijf af te 
bakenen. Die afbakening kwam snel neer op een restrictieve benadering. Reeds vóór 1850 
beperkten talrijke arresten van het Hof van Verbreking het begrip politiek misdrijf ten ein-
de op die wijze ook de bevoegdheid van de jury te beperken9. Door gewijzigde politieke 
omstandigheden verdween inmiddels ook het gunstig vooroordeel ten aanzien van politie-
ke misdrijven10.

In het bijzonder heeft de rechtspraak zich steeds strikter opgesteld ten aanzien van mis-
drijven van gemeen recht die door de omstandigheden van de zaak een politiek misdrijf 
kunnen uitmaken, dit is het zogenaamde “gemengde politiek misdrijf”. Het eindpunt van 
deze jurisprudentiële evolutie is dat thans naar Belgisch intern recht het begrip politiek 
misdrijf zodanig restrictief wordt omschreven dat aan de toepassingsvoorwaarden voor 
het gemengde politiek misdrijf in slechts bijzonder zeldzame gevallen voldaan zal zijn11.

5. Die evolutie heeft zich kunnen voordoen doordat het Hof van Cassatie zich al vrij 
spoedig bevoegd achtte controle uit te oefenen op de kwalificatie van een misdrijf van 
gemeen recht als politiek misdrijf. Het Hof heeft daarbij de voorwaarden waaronder een 
misdrijf  van  gemeen recht  een  politiek  misdrijf  uitmaakt,  steeds  strikter  omschreven. 
Zoals uit het hierna volgende zal blijken, heeft het begrip “politiek misdrijf” in het begin 
van de 20ste eeuw in de rechtspraak van het Hof een nauwkeurige omschrijving gekregen. 
De naoorlogse rechtspraak heeft  dan verdere  preciseringen,  en bijgevolg beperkingen, 
aangebracht.

6. De eerste rechtspraak maakte al het onderscheid tussen de “zuiver” politieke misdrij-
ven en de misdrijven van gemeen recht die, door de omstandigheden van de zaak, een po-

6 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT,  Belgisch strafrecht, II, Gent, Story-scientia, 1968, nr. 562; L. 
DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1980, nr. 260; C. VAN DEN 
WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 152.
7 Zie over de opvattingen in 1830 omtrent de jury R. VANDEPUTTE, Het begrip van het politiek misdrijf  
in het Belgisch recht, Antwerpen, De Oogst 1932, 40-41.
8 F. TULKENS, “Délit politique” in R.P.D.B., Compl. IV, nr. 10.
9 R. VANDEPUTTE, o.c., 42.
10 F. TULKENS,  “Le délit  politique en droit  belge et  le  sort qui y est réservé dans la Convention 
européenne pour la répression du terrorisme”, R.D.P. 1980, 84.
11 F.  TULKENS en  M.  VAN DE KERCHOVE,  Introduction  au  droit  pénal.  Aspects  juridiques  et  
criminologiques, 258; C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 154.
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litiek misdrijf uitmaken. Een arrest van het Hof van 29 mei 185612 wees erop dat “d’après 
le code pénal, les outrages et les calomnies sont des délits communs qui n’ont par eux-
mêmes aucun caractère politique; que s’ils peuvent quelquefois prendre ce caractère, ce 
n’est qu’à raison des circonstances qui s’y rattachent”.  Ook uit de conclusie van procu-
reur-generaal Leclercq bleek het onderscheid tussen misdrijven waarvan het politiek ka-
rakter voortvloeide uit de wettelijke bestanddelen ervan op zich, zonder dat de bedoelin-
gen van de dader dienden te worden nagegaan voor zover de wet geen bijzonder opzet 
vereiste, en misdrijven van gemeen recht die een politiek misdrijf worden wegens de bij-
zondere omstandigheden waarin zij waren gepleegd13. Vanuit cassatietechnisch oogpunt 
was dat onderscheid ook belangrijk: het toezicht van het Hof zou zich niet kunnen uit-
strekken tot de beoordeling van de bijzondere omstandigheden die een misdrijf van ge-
meen recht tot een politiek misdrijf omvormen. Het arrest van 29 mei 1856 beperkte zich 
dan ook tot de vaststelling dat het ten laste gelegde misdrijf “uit zichzelf” geen politiek 
misdrijf was en dat de beslissing van de feitenrechter dat het misdrijf bij gebrek aan bij-
zondere omstandigheden geen politiek misdrijf was, bijgevolg geen schending van de wet 
inhield. 

In dezelfde zin oordeelde een arrest van 24 oktober 1865 dat de beslissing dat de over-
treding van het gemeentereglement, bestaande in de verwijdering van bekendmakingen 
door het gemeentebestuur, niettegenstaande de bedoeling van de dader, een eenvoudige 
overtreding en geen politiek misdrijf uitmaakte, een onaantastbare beslissing in feite uit-
maakte zodat het middel niet ontvankelijk was14.

Het onderscheid tussen het zuivere en gemengde politieke misdrijf komt eveneens tot 
uitdrukking in het arrest van 2 november 186915. Het omschrijft politieke misdrijven als 
“les  délits  commis contre  l’ordre politique  et  qui  tendent  à renverser,  à changer  ou à 
troubler cet ordre”.  Het misdrijf gepleegd door de bedienaar van een eredienst die in de 
uitoefening van zijn bediening een handeling van het openbaar gezag aanvalt, is een poli-
tiek misdrijf indien de handeling uitgaat van de politieke overheden. In zoverre de hande-
ling uitgaat van een administratieve overheid (in het beslechte geval een besluit van de 
burgemeester) is het misdrijf geen politiek misdrijf alhoewel het dit karakter wel kan krij-
gen “à raison des circonstances qui s’y rattachent”. De vraag welke omstandigheden het in 
se, dit is uit zijn aard, niet politieke misdrijf toch tot een politiek misdrijf maken, komt in 
dit arrest niet aan bod. Evenmin blijkt uit het arrest dat het Hof toezicht heeft uitgeoefend 
op de beoordeling van die omstandigheden door de feitenrechter. Het Hof beperkt zich er-
toe te overwegen dat de feitenrechter “souverainement en fait” heeft beslist dat de aange-
voerde omstandigheden van het misdrijf geen politiek misdrijf uitmaken. Ook in zijn con-
clusie had advocaat-generaal Cloquette gewezen op de grenzen van de bevoegdheid van 
het Hof16. Duidelijk is dat het Hof in die periode zich nog niet tot doel stelde de voorwaar-
den waaronder een misdrijf van gemeen recht een politiek misdrijf uitmaakt, te omschrij-
ven.

De arresten van 19 augustus 1870, 7 oktober 1870 (2 arresten) en 19 december 187017 
hebben betrekking op kiesmisdrijven. Uit het arrest van 19 augustus 1870 blijkt opnieuw 
het onderscheid tussen beide categorieën van politieke misdrijven.  Het Hof overweegt 
immers “qu’en l’absence d’une définition légale de ces délits, il est du devoir du juge de 
rechercher leurs caractères juridiques, soit dans la nature même des faits incriminés, soit 
dans  les  circonstances  particulières  qu’il  constate”.  Het  misdrijf  waarop  het  arrest 

12 Pas. 1856, I, 266, concl. procureur-generaal LECLERCQ.
13 Pas. 1856, I, 273-274.
14 Pas. 1865, I, 142, zie ook in die zin uitdrukkelijk de conclusie van advocaat-generaal FAIDER, 146.
15 Pas. 1869, I, 102, conclusie advocaat-generaal CLOQUETTE.
16 Pas. 1969, I, 110.
17 Pas. 1870, 114, 119, 121 en 122.
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betrekking had, was uit zijn aard een politiek misdrijf: de wederrechtelijke aanmatigingen 
van hoedanigheid van kiezer “tendent à troubler l’exercice régulier du système électoral et 
à  compromettre  les  droits  constitutionnels  par  lesquels  les  citoyens  participent  au 
gouvernement  du  pays;  et  qu’elles  portent  ainsi  directement  atteinte  à  une  de  des 
institutions fondamentales”18.

Met het arrest van 9 januari 1888 vernietigt het Hof een arrest dat verzuimd had de om-
standigheden vast te stellen waaronder een misdrijf van gemeen recht een politiek misdrijf 
kan uitmaken. Het Hof komt er evenwel niet toe een omschrijving te geven van de voor-
waarden  waaronder  dit  mogelijk  is.  Het  overweegt  dat  de  misdrijven  valsheid  in 
geschriften en vals getuigenis “tout en constituant par eux-mêmes des infractions de droit 
commun, (ils) peuvent cependant revêtir le carcatère d’infractions politiques, à raison des 
circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu; Considérant que la loi ne détermine pas les 
circonstances qui sont de nature à transformer en délit politique un délit de droit commun; 
qu’il suit de là que c’est au juge du fond à rechercher et apprécier ces circonstances, mais 
que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué n’a pas rempli ce devoir”.

Uit het arrest van 12 november 188819 blijkt andermaal het onderscheid tussen zuivere 
en gemengde politieke misdrijven. In casu verwierp het Hof het cassatieberoep tegen een 
beslissing die het misdrijf van een valsheid in geschrifte die tot doel had “de vicier la 
composition du corps électoral d’une commune” niet als politiek misdrijf had gekwalifi-
ceerd. Opvallend is dat het Hof toen uitdrukkelijk bevestigde niet de bevoegdheid te heb-
ben te toetsen of de rechter op grond van de door hem vastgestelde gegevens beslist heeft 
of het misdrijf van gemeen recht een politiek misdrijf uitmaakt: “Que, étant donné l’ab-
sence de définition légale du délit  politique, la décision attaquée,  motivée et  justifiée, 
comme il vient d’être dit, par une appréciation souveraine des faits de la cause, échappe 
au contrôle de la cour de cassation”. Zoals uit de noot onder het arrest blijkt, is dit anders 
wanneer het gaat om een zuiver politiek misdrijf omdat in dat geval de wet de bestandde-
len van het politiek misdrijf bepaalt.

7. Het Hof heeft in latere rechtspraak zijn aanvankelijke terughoudendheid ten aanzien 
van de toetsing van de afleiding die de rechter maakt op basis van de door hem vastgestel-
de gegevens, laten varen20. Het behoeft geen verbazing te wekken dat tegelijkertijd het 
Hof overgaat tot een omschrijving van “de omstandigheden” waarin het misdrijf werd ge-
pleegd en die van het misdrijf een politiek misdrijf maken, anders gezegd van de voor-
waarden die moeten worden vervuld opdat een misdrijf van gemeen recht als een politiek 
misdrijf kan worden beschouwd.

Het arrest van 26 februari 1900 betrof de vraag of de gemeenrechtelijke valsheid die tot 
doel had de samenstelling van het kiezerskorps voor de gemeenteraadsverkiezingen te 
wijzigen, een politiek misdrijf uitmaakte. Het bestreden arrest had in die zin geoordeeld. 
Het cassatieberoep van het openbaar ministerie wierp de vraag op of de ten laste gelegde 
feiten een “atteinte à l’ordre politique” inhielden. Het Hof verwerpt het cassatieberoep, na 
het begrip “politieke orde” te hebben toegelicht, op grond van de overweging “qu’il suit 
de ces considérations que l’arrêt attaqué, en déduisant des faits rappelés ci-dessus que 
l’infraction reprochée au défendeur constitue un délit politique de la compétence de la 
cour d’assises, n’a fait qu’une juste application de l’article 98 de la Constitution”.

Dit  belet  niet  dat de  arresten van 29 december 190221 en 24 maart  190822 nog een 
bevestiging van de theorie van de onaantastbare beoordeling in feite lijken in te houden: 

18 Zie eveneens i.v.m. verkiezingsfraude het arrest van 30 december 1872, Pas. 1873, I, 47.
19 Pas. 1888, I, 31.
20 Zie over de bevoegdheid van het Hof ook F. TULKENS, o.c. in R.P.D.B., nrs. 11bis-11ter. Zie ook 
voor kritiek op de terughoudende opstelling R. VANDEPUTTE, o.c., 114-118.
21 Pas. 1903, I, 66.
22 Pas. 1908, I, 142.
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“il appartient aux tribunaux de rechercher et de déterminer dans chaque espèce, d’après 
les  faits  et  circonstances  de  la  cause,  si  l’infraction  de  droit  commun  dont  il  s’agit 
constitue un délit politique”23.

Het arrest van 5 mei 191324 daarentegen zet voor het eerst, én duidelijk, de bakens uit 
door een omvattende definitie van het begrip politiek misdrijf te bieden: “le délit politique 
est  celui  qui,  dans  l’intention  de  son  auteur  comme par  son  effet,  porte  directement 
atteinte aux institutions politiques; que ce caractère, à défaut d’expression formelle de la 
volonté du législateur et en dehors de circonstances particulières démonstratives de cette 
intention et de cet effet et appréciées souverainement par le juge du fond, n’appartient 
essentiellement qu’à l’infraction dont la criminalité écoule exclusivement de l’existence 
des institutions politiques auxquelles elle s’attaque”. In casu had het bestreden arrest vast-
gesteld dat de misdrijven begaan ten aanzien van een getuige bij de kiesverrichtingen, 
noch tot doel, noch als resultaat hadden dat de kiesverrichtingen belemmerd werden. Het 
Hof  verwerpt  het  cassatieberoep,  overwegende  dat  “d’où  suit  qu’en  leur  déniant  le 
carcatère de délits politiques et en décidant, par voie de conséquence, que la juridiction 
correctionnelle a compétence pour en connaître, l’arrêt n’a violé aucune des dispositions 
légales visées au moyen”.

Voortgaande op het arrest van 5 mei 1913 bevat het arrest van 21 november 192725 een 
nog meer uitgeschreven expliciete omschrijving van het begrip politiek misdrijf.  Deze 
omschrijving blijft tot op heden geldig en is van toepassing op het voorliggend geval. “Le 
délit politique est essentiellement celui qui, dans l’intention de son auteur, comme par son 
effet,  porte  directement  atteinte  aux  institutions  politiques;  que  ce  caractère,  à  défaut 
d’expression formelle de la volonté du législateur, ne peut appartenir qu’à l’infraction 
dont  la  criminalité  dérive  exclusivement  des  institutions  politiques  auxquelles  elle 
s’attaque; (…) il est vrai que des infractions de droit commun peuvent se transformer en 
délits  politiques à raison des circonstances dans lesquelles les faits  incriminés ont été 
commis, et du but poursuivi par leur auteur mais qu’il appartient alors aux tribunaux de 
rechercher si, à raison des éléments de la cause, l’infraction poursuivie revêt le caractère 
de délit politique”.  Het bestreden arrest had geoordeeld dat de misdrijven, bestaande in 
het kwaadwillig aftrekken of scheuren van wettig aangebrachte aanplakbiljetten en de op-
zettelijke beschadiging of vernieling van andermans roerend goed en gericht tegen een be-
slissing van de administratieve overheid, niet gericht waren tegen de grondwet of tegen 
het politieke systeem van de Staat.  Het Hof oordeelt, na deze vaststellingen te hebben 
vermeld, “d’où il suit qu’en déniant à ces faits le caractère de délit politique et en décidant 
par voie de conséquence que la juridiction de police était compétente pour en connaître, le 
jugement n’ pas contrevenu à la disposition”.

Nog op te merken valt dat een arrest van 7 september 193526 verduidelijkt dat een mis-
drijf van gemeen recht (ter zake beledigingen aan een lid van de Kamer) geen politiek 
misdrijf wordt door de loutere (politieke) bedoeling van de dader; het misdrijf moet ook 
nog van aard zijn een aantasting van de politieke orde uit te maken27.

8. De bevoegdheid van het Hof om, binnen bepaalde grenzen, tot toetsing over te gaan 

23 Cass. 29 december 1902, geciteerd.
24 Pas. 1913, I, 207. Zie ook het arrest van 8 oktober 1923, Pas. 1923, I, 481 dat geen bijzondere le-
ring bevat nu het middel feitelijke grondslag miste.
25 Pas. 1928, I, 20. Zie ook in dezelfde lijn het arrest van 12 november 1928, Pas. 1929, I, 19.
26 Pas. 1935, I, 334.
27 Het arrest van het Hof overweegt dat “les délits politiques sont ceux qui sont de nature à porter  
réellement atteinte aux droits et aux besoins de la société ou à la forme du gouvernement”.  In zijn 
conclusie voor het arrest van 21 april 1947 heeft (toenmalig) eerste advocaat-generaal HAYOIT DE 
TERMICOURT erop gewezen dat deze omschrijving te ruim was en dat het materieel bestanddeel van het 
politiek misdrijf moet bestaan in een rechtstreekse aanslag op de politieke instellingen.
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van de beslissing van de feitenrechter, alsook een bijkomende omschrijving van de voor-
waarde van “rechtstreekse aantasting” blijken uit twee arresten van 20 november 193328.

Het Hof overweegt dat het aan de feitenrechter staat “de rechercher ces éléments dans 
le  circonstances  de  la  cause”,  met  name  de  drijfveer  van  de  dader  en  het  beoogde 
resultaat,  voorts  overweegt  het  Hof  dat  “un  résultat  indirect  et  lointaine”  geen 
“aantasting” van de politieke orde kunnen inhouden. Het bestreden arrest had geoordeeld 
dat  het  misdrijf,  bestaande  in  het  houden  van  publieke  redevoeringen  met  als  doel 
soldaten  tot  opstand  aan  te  zetten,  als  “seul  résultat  direct  et  immédiat”  had  kunnen 
hebben “d’exposer des soldats à commettre un crime prévu par le Code pénal militaire et 
à être ainsi justiciables des tribunaux militaires”.

9. Het materiële en morele bestanddeel van het politiek misdrijf werden, op basis van 
de hierboven besproken rechtspraak,  op volledige en heldere  wijze  geanalyseerd door 
toenmalig eerste advocaat-generaal Hayoit de Termicourt in zijn conclusie voor het arrest 
van 21 april 194729.

Het laatste arrest van het Hof dat omschrijft onder welke voorwaarden een misdrijf van 
gemeen recht een politiek misdrijf uitmaakt, is het arrest van 21 oktober 198130 dat over-
weegt “dat een misdrijf van gemeen recht alleen dan een politiek misdrijf wordt, volgens 
de nationale wet, wanneer de dader gehandeld heeft met het oogmerk om een aanslag te 
plegen op de instellingen van de Staat, en de feiten bovendien, gelet op de omstandighe-
den waaronder ze zijn gepleegd, die uitwerking konden hebben, namelijk dat ze recht-
streeks de politieke instellingen in het gedrang konden brengen”.

De  naoorlogse  rechtspraak  heeft  het  vereiste  van  “rechtstreekse”  aanslag  op  de 
politieke  instellingen  verder  gepreciseerd.  Uit  die  precisering  blijkt  dat  slechts  zeer 
uitzonderlijk een politiek misdrijf kan worden vastgesteld.

Zo verantwoordde een bestreden arrest zijn beslissing naar recht door erop te wijzen dat 
het geweld dat de daders aanwendden om op de politieke overheid druk uit te oefenen, 
geen rechtstreekse politieke gevolgen kan teweegbrengen maar alleen “par l’intervention 
d’un facteur intermédiaire, à savoir la décision hypothétique des pouvoirs publics à la sui-
te de la pression exercée sur eux”31.

Een arrest van 25 februari 1963 vernietigt een arrest dat het misdrijf van te hebben ge-
weigerd de noodzakelijke inlichtingen bij de volkstelling te willen geven, als politiek mis-
drijf kwalificeerde omdat het resultaat van de volkstelling een weerslag had op de samen-
stelling van Kamer en Senaat. Het Hof wees erop dat het misdrijf eventueel alleen een po-
litiek misdrijf kon uitmaken voor wat betreft de provinciale en gecoöpteerde senatoren, 
omdat de samenstelling van de Kamer en Senaat, wat betreft de rechtstreeks verkozenen, 
bepaald wordt door de kieswet, zodat de weerslag van het misdrijf op die samenstelling 
slechts onrechtstreeks is. Maar ook voor de provinciale en gecoöpteerde senatoren kon het 
misdrijf  geen  politiek  misdrijf  uitmaken  omdat  de  ambtenaren  en  gemeentelijke 
overheden over de bevoegdheid en de mogelijkheden beschikten om die weigering op te 
vangen:  “dès  lors,  le  refus  de  remplir  cette  obligation  ne  pourrait  entraîner  des 
conséquences  politiques  que  de  manière  indirecte,  par  l’intervention  d’un  facteur 
intermédiaire, à savoir l’abstention des autorités d’y suppléer; qu’ainsi, l’atteinte directe 
aux institutions politiques, élément matériel caractérisant le délit politique, fait défaut”32.

28 Pas. 1933, I, 69. Zie in dezelfde zin het arrest van 27 maart 1934, Pas. 1934, I, 225.
29 Pas. 1947, I, 168. Het arrest bevestigt dat de uitoefening van het kiesrecht door een persoon die 
daarvan vervallen werd verklaard, een zuiver politiek misdrijf uitmaakt doordat het “porte directe-
ment atteinte à des institutions politiques de la Belgique”.
30 A.C. 1981, nr. 131 en Pas. 1982, I, 259, conclusie advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN. Zie 
ook nog de toepassing van deze regel in Cass. 3 april 1984, A.C.1983-84, nr. 445.
31 Cass. 13 juni 1951, Pas. 1951, I, 710.
32 Zie in dezelfde zin Cass. 20 mei 1963, Pas. 1963, I, 1003; 24 juni 1963, Pas. 1963, I, 1123; 30 
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In dezelfde zin oordeelde het Hof in een arrest van 21 december 197633 dat de feiten 
geen politiek misdrijf konden uitmaken omdat zij slechts onrechtstreekse politieke gevol-
gen met zich konden brengen nu “de overheid de macht had om een einde te maken aan 
de aangeklaagde toestand”.

10. Samenvattend kan gesteld worden dat de jurisprudentie van Uw Hof reeds vlug een 
onderscheid heeft gemaakt tussen het zuiver politiek misdrijf  en het gemengd politiek 
misdrijf  zonder  daarom  deze  terminologie  expliciet  te  gebruiken.  De  evolutie  is 
gekenmerkt door één constante, namelijk een steeds restrictievere benadering en invulling 
van het begrip. Deze benadering is zelf in een vanzelfsprekende dialectiek onlosmakelijk 
verbonden  met  het  toetsingsrecht  dat  het  Hof  zich  toeeigende  om na  te  gaan  of  de 
feitenrechter op grond van de door hem vastgestelde gegevens wettig kon beslissen of in 
een concreet geval een misdrijf van gemeen recht een politiek misdrijf uitmaakt.

11. Thans dient te worden nagegaan hoe de benadering van het begrip “politiek mis-
drijf” in bestreden arrest zich verhoudt ten opzichte van de omschrijving van dat begrip 
die het Hof er sinds het arrest van 1913 uitdrukkelijk aan geeft34.

De zienswijze van het Hof van Beroep te Brussel moet worden begrepen, hoe kan het 
ook anders, in het licht van het ten laste gelegde basismisdrijf. Hoger (sub 1) werd reeds 
aangehaald op basis van welk wetsartikel de beklaagden in casu werden vervolgd en wat 
die concrete strafbaarstelling inhoudt. Pro memorie weze er aan herinnerd dat de in de 
tenlastelegging bedoelde groep of vereniging een politieke partij is, namelijk het Vlaams 
Blok.

Kenmerkend aan de tenlastelegging is dat de handeling die de wet afkeurt, het kennelijk 
en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijven of verkondigen in de omstandighe-
den genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, uitgaat van een groep of vereniging. 
Het zijn de handelingen van de groep of vereniging zelf die de wet wil bestrijden35. Op het 
ogenblik waarop de wet tot stand kwam, kon de groep of vereniging in geen geval zelf 
strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld en thans, na inwerkingtreding van de wet 
op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, alleen indien de groep of 
vereniging een rechtspersoon is.

12. De analyse die het bestreden arrest maakt, en die slechts drie alinea’s beslaat en 
zeker  niet  getuigt  van enig transparant  taalgebruik,  gaat uit  van de hypothese dat  het 
basismisdrijf  bewezen is,  en gaat van daar uit  bepalen of er alsdan sprake is van een 
politiek misdrijf. Waar dit uitgangspunt correct lijkt is dit niet het geval met de toetsing 
zelf.

13. Enerzijds oordeelt het Hof dat er in casu geen sprake is van een zuiver politiek 
misdrijf. Het staat vast dat het Hof van Beroep te Brussel het aan de beklaagden ten laste 
gelegde feit niet aanmerkt als een misdrijf dat op zich, dit is uit zijn aard op basis van de 

september 1963, Pas. 1964, I, 97; 28 oktober 1963, Pas. 1964, I, 212; 24 maart 1964, Pas. 1964, I, 
814; 27 april 1964, Pas. 1964, I, 916; 19 juni 1972, A.C. 1972, 987; 2 april 1973, A.C. 1973, 770.
33 A.C. 1977, 456.
34 In sommige doctrine (L.DUPONT & R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven/Amers-
foort, 1990, p. 172, nr. 264) worden de politieke misdrijven ingedeeld in drie categorieën: de objec-
tief of zuiver politieke misdrijven, de gemengde politieke misdrijven en de misdrijven waaraan door 
de wetgever zelf een politiek karakter werd gegeven door ze strafbaar te stellen met hechtenis of ex-
pliciet de bevoegdheid van het Hof van Assisen te voorzien ofschoon ze door hun strafmaat slechts 
wanbedrijven uitmaken. Of deze driedeling opgaat kan bediscussieerd worden en is hoe dan ook niet 
relevant ten aanzien van de voorliggende problematiek.
35 Op te merken valt dat bij de voorbereiding van de wet aandacht werd besteed aan het feit dat het 
begrip “groep” zeer ruim was en ook op een politieke partij kon slaan (Parl. St. Kamer, 1980-81, nr. 
214, 35). Aan een eventuele kwalificatie van het misdrijf als politiek misdrijf werd evenwel geens-
zins gedacht. 



Nr. 575 - 18.11.03 HOF VAN CASSATIE 2133 

wettelijke  bestanddelen  ervan,  een  politiek  misdrijf  zou  uitmaken.  De  appèlrechters 
overwegen  in  deze  immers  uitdrukkelijk  dat  het  misdrijf  niet  een  politiek  misdrijf  is 
(pagina 6,  alinea 3 van het  arrest)  “omdat elke  overtreding van art.  3  van de wet tot 
bestraffing  van  bepaalde  door  racisme  et  xenofobie  ingegeven  daden  uiteraard  een 
politiek misdrijf uitmaakt (wat niet het geval is)”.

Door deze overweging oordeelt het bestreden arrest dat het ten laste gelegde misdrijf 
“uit zijn aard” geen politiek misdrijf is. De politieke misdrijven, volgens de bewoordingen 
van Hayoit de Termicourt, “(portent) nécesairement, quelles que soient les circonstances 
dans lesquelles ils sont commis, directement atteinte aux institutions politiques. Ce sont 
les délits politiques par leur nature;  leur criminalité dérive uniquement de l’institution 
politique contre laquelle ils sont dirigés”. Gelet op de aard van het in casu door de straf-
baarstelling beschermde rechtsgoed is het evident dat de tenlastelegging nooit een zuiver 
politiek misdrijf kan opleveren (cfr. supra sub 1).

14. Anderzijds staat ook vast dat het Hof van Beroep te Brussel het misdrijf niet als een 
gemengd politiek misdrijf beschouwt, minstens de aanwezigheid niet heeft vastgesteld en 
evenmin de invulling heeft gedaan (op een correcte wijze) van de daartoe noodzakelijke 
voorwaarden. 

De appèlrechters beschouwen het ten laste gelegde misdrijf als een politiek misdrijf 
omdat,  in  het  geval,  het  feit  neerkomt  op  het  misdadig  behoren  tot  of  verlenen  van 
medewerking aan een groep of vereniging die een politieke partij is.

Dit oordeel wordt onderbouwd door te refereren aan de bestanddelen van een politiek 
misdrijf en volgt daartoe de volgende redenering:

–  het feit waarvan per hypothese wordt aangenomen dat het vaststaand is, wordt ge-
pleegd met “het oogmerk om een politieke partij, meer bepaald het Vlaams Blok, te laten 
(voort)bestaan en om aan deze partij een substantiële steun te verlenen”; degene die “be-
hoort tot” of “zijn medewerking verleent” aan een groep, zoals een politieke partij, stelt 
zich inderdaad tot doel op die wijze de groep te doen (voort)bestaan: een groep bestaat 
niet indien niemand daartoe wil behoren;

– aldus maakt het hof van beroep gewag van de omstandigheid dat “deze politieke par-
tij (…) slechts kan (voort)bestaan mits het plegen van het ten laste gelegde feit door allen 
die tot deze partij behoren”; anders gezegd: een groep bestaat slechts voort voor zover 
personen tot die groep behoren; omdat in deze context het “behoren tot” strafbaar is ge-
steld, maakt het hof van beroep gewag van een voortbestaan dat slechts mogelijk is “mits 
het plegen van het ten laste gelegde feit”;

–  het feit heeft tot rechtstreeks tot gevolg “de aantasting van de instellingen van het 
land, waartoe (bestaan en werking van) de politieke partijen behoren, onder meer omwille 
van de essentiële rol van deze partijen om het behoorlijk functioneren van de democratie 
te verzekeren”; conclusie die wordt verduidelijkt in de derde alinea van p. 6: het “misda-
dig behoren” tot een politieke partij doet “(uiteraard) rechtstreeks afbreuk (…) aan de po-
litieke instellingen”.

De afbreuk die het misdrijf aan de politieke partij doet, wordt aldus exclusief afgeleid 
uit het feit dat de wet het “behoren tot” strafbaar stelt.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het hof van beroep alleen de weerslag van het 
misdrijf op het Vlaams Blok zelf voor ogen heeft. Het loutere feit van “misdadig behoren” 
tot een partij, kan immers op zichzelf geen afbreuk doen aan een andere partij.

Op die wijze leidt het hof van beroep het bestaan van een politiek misdrijf af uit het 
gegeven dat  de  groep een  politieke partij  is  en uit  één bestanddeel  van  het  ten  laste 
gelegde  misdrijf,  met  name het  feit  dat  strafbaar  wordt  gesteld  het  “behoren  tot”  of 
“medewerking verlenen aan”.
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Omdat het hof van beroep het “oogmerk” en de “rechtstreekse aantasting” afleidt uit 
een wettelijk  bestanddeel van het  misdrijf,  zonder acht  te moeten slaan op buiten het 
misdrijf  gelegen  gegevens,  maakt  het  hof  gewag  van  een  met  een  “zuiver  politiek 
misdrijf” gelijk te stellen misdrijf.

15. Enerzijds berust deze zienswijze op een interne contradictie: het “behoren tot” of 
“medewerking verlenen aan” een groep kan niet afbreuk doen aan de groep zelf omwille 
van het feit dat het “behoren tot” door de wet strafbaar zou zijn gesteld indien – en dit is 
hier van cruciaal belang – het “behoren tot” door de wetgever juist strafbaar wordt gesteld 
omdat het hierdoor eigenlijk de handelingen van de groep zelf wil bestrijden. Groep en 
degenen  die  tot  de  groep behoren  handelen  vanuit  het  oogpunt  van  de wetgever  met 
hetzelfde  oogmerk.  De  groep  beoogt  die  handelingen  en  de  leden  steunen  deze 
handelingen. Hun “behoren tot” tasten bijgevolg geenszins de groep aan.

16. Anderzijds is het arrest voor kritiek vatbaar in zoverre het de politieke partijen aan-
merkt als politieke instellingen die het voorwerp van een politiek misdrijf kunnen uitma-
ken. De interne politieke orde betreft immers (slechts) alles “ce qui rattache aux pouvoirs 
politiques établis par la Constitution: forme de l’Etat, formation et fonctionnement de la 
Chambre  et  du  Sénat,  autorité,  prérogatives  constitutionnelles  du  Roi  et  ordre  de 
successibilité  au  trône,  exercice  du  pouvoir  par  les  ministres,  droits  politiques  des 
citoyens, etc.”36 Evenwel moet de aanslag gevestigd zijn tegen de instellingen zelf en niet 
tegen de personen, de politieke partijen of hun handelingen37, zelfs al zijn deze medium 
voor de werking van deze instellingen.

Indien,  voortgaande  op  het  bestreden  arrest,  de  politieke  partijen  voortaan  ook  het 
voorwerp  zouden  kunnen  uitmaken  van  een  politiek  misdrijf,  zullen  misdrijven  van 
gemeen recht  die  worden gesteld  met  als  doel  en  als  resultaat  een politieke partij  te 
ontwrichten, een politiek misdrijf uitmaken. Het is onnodig te zeggen dat een politieke 
partij  veel kwetsbaarder is  dan de politieke orde zelf  en dat de voorwaarden van een 
“rechtstreekse” aantasting van de politieke partij  snel vervuld kunnen zijn.  De hieruit 
voortvloeiende  uitbreiding  van  het  begrip  politiek  misdrijf  zou  haaks  staan  op  de 
restrictieve benadering die de rechtspraak van het Hof sinds meer dan een eeuw kenmerkt.

Strijdig met een restrictieve invulling van de notie “politiek misdrijf” en de geldende 
opdeling, is de opvatting waarbij, door een onvolledige en oncorrecte toepassing van de 
bestaansvoorwaarden  voor  een  gemengd  politiek  misdrijf,  het  begrip  zuiver  politiek 
misdrijf ‘bij gelijkstelling’ wordt ingevoerd.

In casu was het ten laste gelegde misdrijf geen politiek misdrijf uit zijn aard zodat het 
hof van beroep had moeten nagaan of dit misdrijf van gemeen recht al dan niet werd 
gepleegd:

- met het oogmerk om een aanslag te plegen op de instellingen van de Staat, en 
- gelet op de te concretiseren (bijzondere) omstandigheden waarin het werd gepleegd, 
- die uitwerking kon hebben dat het rechtstreeks de politieke instellingen in het gedrang 

kon brengen. 
Het hof van beroep heeft zijn analyse evenwel beperkt tot één element van het misdrijf, 

met name het “behoren tot” of “zijn medewerking verlenen aan”. Het ten laste gelegde 
misdrijf  is  evenwel  het  behoren  tot  of  zijn  medewerking  verlenen  aan  een  groep  of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt 
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek. Het “behoren tot” is 
slechts strafbaar in combinatie met de verwijtbare handelingen van de groep. Het is de 

36 F. TULKENS, o.c. in R.P.D.B., nr. 18.
37 F. TULKENS, o.c. in R.P.D.B., nr. 19 met verwijzing naar O. ORBAN, Le droit constitutionnel de la  
Belgique, II, Les pouvoirs de l’Etat, Luik, Dessain, p. 650, nr. 307.
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uitwerking van dit misdrijf, in al zijn bestanddelen, die moet worden beoordeeld bij de 
analyse van de vraag of het misdrijf van gemeen recht door het doel van de dader en de 
uitwerking ervan op de politieke instellingen, een politiek misdrijf uitmaakt.

Het hof van beroep heeft veronachtzaamd heeft alle bestanddelen van het misdrijf van 
gemeen recht te betrekken bij de beoordeling van de vraag of het misdrijf van gemeen 
recht in casu een politiek misdrijf uitmaakte, en heeft door de consequentie van de eigen 
redenering  geen  acht  geslagen  op  de  eventuele  buiten  het  basismisdrijf  liggende 
rechtstreekse gevolgen ervan. De zienswijze van de appèlrechters vindt geen enkele steun 
in enige rechtspraak voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 5 mei 1913 (cfr. supra 
sub 7), wel integendeel: de vroegere rechtspraak dient alleen te worden gesitueerd in de 
genealogie  of  ontstaansgeschiedenis  van  een  jurisprudentie  die  zich  uitgerijpt  heeft 
gekristalliseerd in het arrest van 5 mei 1913. 

17. Samenvattend kan gesteld worden dat het bestreden arrest behept is met een interne 
contradictie en met zijn oordeel de historisch gegroeide restrictieve inhoud van het begrip 
politiek misdrijf miskent, alsmede verzuimt de constitutieve bestanddelen ervan vast te 
stellen en te concretiseren.

18. Het bestreden arrest schendt de artikelen 149 en 150 GW
Conclusie: Vernietiging met verwijzing. 

ARREST

(A.R. P.03.0487.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I voert in een verzoekschrift één middel aan.
De eiser sub II voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit..
De eiseres sub III stelt geen middel voor.

IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser sub I
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat een volledige kopie van de verklaring van het cassatieberoep werd be-
tekend aan de partijen waartegen dat beroep gericht is;

Dat het exploot van betekening aan de verweersters alleen melding maakt van 
een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, dat op 10 maart 2003 bij verstek is 
uitgesproken ten laste van de verweersters;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres sub III
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
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blijkt dat het cassatieberoep werd betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van het middel van de eiser sub I
Overwegende dat het middel dat de eiser aanvoert, geen betrekking heeft op de 

ontvankelijkheid van het cassatieberoep, zodat het geen antwoord behoeft;
D. Onderzoek van de middelen van de eiser sub II
1. Tweede middel - eerste en derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 150 Grondwet, de jury wordt ingesteld on-

der meer voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor druk-
persmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn;

Dat dit artikel niet bepaalt wat een "politiek misdrijf" is noch wat de voorwaar-
den voor dergelijk misdrijf zijn;

Overwegende dat een misdrijf slechts een politiek misdrijf kan zijn:
- hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een 

rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrich-
ting of hun werking;

- hetzij indien het gepleegd wordt met het oogmerk om zulke aantasting op de 
politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandighe-
den waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting tot gevolg heeft 
of kan hebben;

Overwegende dat deze politieke instellingen onder meer omvatten de staats-
vorm, de parlementen, het gezag en de grondwettelijke prerogatieven van de Ko-
ning, de volgorde van de troonopvolging, de machtsuitoefening van de minister 
en de politieke rechten van de burgers;

Overwegende dat een politieke partij zelf geen politieke instelling is, zelfs al 
kan ze een medium zijn voor de werking van de politieke instellingen;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat:
- de groep of vereniging die kennelijk of herhaaldelijk discriminatie of segre-

gatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Straf-
wetboek, een politieke partij is;

- indien het aan de verweersters ten laste gelegde misdrijf bewezen is, het werd 
gepleegd met het oogmerk een politieke partij, meer bepaald Vlaams Blok, te la-
ten voortbestaan en aan deze partij een substantiële steun te verlenen;

- slechts mits het plegen van het ten laste gelegde feit door allen die tot deze 
partij behoren, deze politieke partij kan voortbestaan;

- vermits het Vlaams Blok een politieke partij is, kan het ten laste gelegde mis-
drijf gelijkgesteld worden met een "zuiver politiek misdrijf", ook al is een over-
treding van artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden uiteraard zelf geen politiek misdrijf;

- onder meer omwille van bepaalde activiteiten van die politieke partij, het ple-
gen van het feit door verweersters een rechtstreekse aantasting van de instellin-
gen van het land voor gevolg heeft;
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Overwegende dat de appèlrechters op die gronden hun beslissing dat de telast-
legging te dezen een politiek misdrijf is, zodat zij onbevoegd zijn, niet wettig 
naar recht verantwoorden en artikel 150 Grondwet schenden;

Dat de onderdelen gegrond zijn;

2. Overige grieven

Overwegende dat de overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen lei-
den, geen antwoord behoeven;

E. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de door de eiser sub II 

tegen de verweersters ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de tegen verweersters ingestelde strafvordering, 
waarbij de appèlrechters zich het recht ontzeggen uitspraak te doen over de straf-
vordering, alsook over de op deze telastleggingen gegronde burgerlijke rechts-
vorderingen van andere burgerlijke partijen ook al is hun cassatieberoep niet ont-
vankelijk;

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 van het cassatieberoep van de eiser sub I ten laste van Staat;
Veroordeelt de verweersters in de kosten van het cassatieberoep van de eiser 

sub II;
Veroordeelt de eiseres sub III in de kosten van haar cassatieberoep;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

18 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel, L. Walleyn, Brus-
sel, Maes en S. Sonck, Brussel.

Nr. 576

2° KAMER - 18 november 2003

1º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET VERSCHIJNEN VAN DE VERZETDOENDE 
PARTIJ - ONGEDAANVERKLARING VAN HET VERZET - GEVOLGEN.

2º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET VERSCHIJNEN VAN DE OPPOSANT - 
GEVOLGEN VOOR HET VONNIS WAARTEGEN VERZET.

3º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET VERSCHIJNEN VAN DE OPPOSANT - 
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HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS BIJ VERSTEK - GEVOLGEN.

1º De ongedaanverklaring van het verzet wegens het niet-verschijnen van de verzetdoende 
partij houdt in dat het verzet ontvankelijk was, maar niet dat het vonnis waartegen verzet  
was ingesteld teniet is gegaan1. (Art. 188 Sv.)

2º Het niet-verschijnen van een opposant op zijn verzet heeft tot gevolg dat dit verzet als  
ongedaan wordt beschouwd, dit wil zeggen dat het als vervallen wordt beschouwd met  
als gevolg dat het verstekvonnis waartegen het verzet was gericht onaangetast blijft2.  
(Art. 188 Sv.)

3º  Het  hoger  beroep tegen  een verstekvonnis,  waartegen het  verzet  wegens  het  niet-
verschijnen van de opposant ongedaan werd verklaard, is niet zonder voorwerp.  (Artt. 
188 en 203 Sv.)

(H.)

ARREST

(A.R. P.03.0937.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 mei 2003 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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, wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens het 

niet-verschijnen van de verzetdoende partij, die beslissing weliswaar inhoudt dat 
het verzet ontvankelijk was, maar niet dat het vonnis waartegen verzet was inge-
steld, teniet is gegaan; dat integendeel het niet-verschijnen van de opposant op 
zijn verzet tot gevolg heeft dat het verzet als ongedaan wordt beschouwd, dit wil 
zeggen dat het als vervallen wordt beschouwd met als gevolg dat het verstekvon-
nis waartegen het verzet was gericht, onaangetast blijft;

Dat hieruit volgt dat het hoger beroep dat tegen het verstekvonnis was inge-
steld, niet zonder voorwerp wordt; 

(...)
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 

1 Cass., 4 juni 1974, A.C. 1974, 1090.
2 Cass., 18 okt. 1988, A.R. 2317, nr. 96. 
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gewezen; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

18 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. J. Verstraeten, Leuven.

Nr. 577

2° KAMER - 19 november 2003

1º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - OPSLAGPLAATS VAN AFVALSTOFFEN - BEGRIP.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
KWALIFICATIE - WIJZIGING - BEGRIP.

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - WIJZIGING - 
BEGRIP.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - KWALIFICATIE - 
WIJZIGING - BEGRIP.

5º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - 
VOORTDUREND MISDRIJF - BEGRIP - OPSLAGPLAATS VAN AFVALSTOFFEN - WAALS GEWEST.

6º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - OPSLAGPLAATS VAN AFVALSTOFFEN - 
VOORTDUREND MISDRIJF.

7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VOORTDUREND MISDRIJF - 
PERIODE VAN DE MISDRIJVEN - BEGINPUNT.

8º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - 
VOORTDUREND MISDRIJF - CASSATIEMIDDEL - BELANG - TIJDVAK VAN DE MISDRIJVEN - 
BEGINPUNT.

9º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - NATUURLIJKE PERSONEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - VOORWAARDEN.

10º RECHTSPERSOONLIJKHEID - STRAFRECHTELIJK MISDRIJF - 
TOEREKENBAARHEID - RECHTSPERSONEN - NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID - VOORWAARDEN.

11º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND - RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE PERSOON - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENLOOP - TOEPASSING IN DE TIJD.

12º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND - 
RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE PERSOON - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - 
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SAMENLOOP - TOEPASSING IN DE TIJD.

13º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - NATUURLIJKE PERSOON 
- STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENLOOP - STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND - TOEPASSING IN DE TIJD.

14º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - TOEPASSING IN DE TIJD - RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE 
PERSOON - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - SAMENLOOP - STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND.

1º  Uit  de  samenlezing  van  de  artt.  19,  §1  en  51,  §1,  1°  Decr.  W.  Gew.  5  juli  1985  
betreffende de afvalstoffen, volgt dat het voormelde art. 51, §1, 1° door de strafrechtelijke  
sancties op te sommen die van toepassing zijn op bepaalde schendingen van art. 19,  
m.n. de aanleg van een opslagplaats voor afvalstoffen zonder voorafgaande machtiging 
bestraft. (Artt. 19, §1 en 51, §1, 1° Decr.W.Gew. 5 juli 1985)

2º, 3° en 4° Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen  
de grenzen van zijn bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit  
hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet 
toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan verdedigen, moet hij die  
voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te passen 
of te preciseren1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

5º en 6° Het misdrijf afval zonder machtiging te hebben opgeslagen, is een voortdurend 
misdrijf2. (Artt. 3, 15, 19, §1 en 51, §1, 1° Decr.W.Gew. 5 juli 1985)

7º en 8° Het middel dat, al was het gegrond, erop neerkomt kritiek uit te oefenen op het  
tijdstip dat als beginpunt van een voortdurend misdrijf is aangenomen, is niet ontvankelijk  
bij gebrek aan belang3.

9º  en  10°  Wanneer  een  rechtspersoon  een  misdrijf  pleegt,  weegt  de  strafrechtelijke  
verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon  
gehandeld heeft, en moet de bodemrechter de persoonlijke daad vaststellen waaruit hij  
de deelname van de beklaagde, als dader of mededader, aan het misdrijf afleidt, en de  
feitelijke omstandigheden vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld heeft  
door tussenkomst van de beklaagde4.

11º,  12°,  13°  en 14° De strafuitsluitende verschoningsgrond die  is  ingevoerd bij  art.  5,  
tweede lid, Sw., kan de dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door  
de wetgever, van de samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een 
rechtspersoon en van een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van rechtsvervolging  
ontslaan5. (Art. 5, tweede lid Sw.)

(V. e.a. T. ROGIB 43 B.V.B.A.)

1 Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91.
2 Zie Cass., 2 okt. 1984, A.R. 8809, nr. 82.
3 Zie Cass., 27 maart 1984, A.R. 7628, nr. 428; 8 juni 1994, A.R. P.94.0281.F, nr. 295.
4 Zie Cass., 9 okt. 1984, A.R. 8850, nr. 105; 23 mei 1990, A.R. 8109, nr. 558 en de concl. O.M. vóór 
Cass., 3 maart 1999, A.R. P.97.1384.F, nr. 124, inz. blz. 295, 1° en 4°. De feiten werden gepleegd 
vóór  de  inwerkingtreding  van  de  Wet  4  mei  1999  tot  invoering  van  de  strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen,  en  het  betrof  leden van een  raad van bestuur  van een 
naamloze vennootschap, die collegiaal zijn opgetreden. Die regels zijn evenwel nog van toepassing 
op de rechtspersonen die uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van art. 5 Sw. 
5 Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0432.N, nr. 511; 26 feb. 2002, A.R. P.00.1034.N, nr. 129, met 
concl. adv.-gen. DE SWAEF; 30 april 2002, A.R. P.00.1767.N, nr. 263; 11 dec. 2002, A.R. P.02.1156.F, 
nr. 666, alsook A.A., 9 april 2003, nr. 42/2003 en 2 juli 2003, nr. 99/2003.



Nr. 577 - 19.11.03 HOF VAN CASSATIE 2141 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1551.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser F. V.D. voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eisers E. D.B. en D. D. voeren vijf middelen aan in een verzoekschrift, 

waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de cassatieberoepen van de eisers E. D. B.en D. D.:
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de 

strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 19, §1 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 

5 juli 1985 met betrekking tot de afvalstoffen inzonderheid bepaalt dat "de in-
planting en de uitbating (...) van een (...) opslagplaats van afvalstoffen aan een 
machtiging zijn onderworpen" en dat artikel 51, §1, 1° van datzelfde decreet een 
penale sanctie oplegt aan, met name, degene die de bepalingen van dat artikel 19 
schendt, door "het verrichten van een handeling, uitbaten van (...) een opslag-
plaats (...) wanneer deze handelingen of operaties aan een machtiging (...) zijn 
onderworpen, zonder de machtiging (...]) te hebben verkregen";

Overwegende dat uit de samenlezing van de artikelen 19, §1 en 51, §1, 1° van 
het decreet van 5 juli 1985 betreffende de afvalstoffen, volgt dat het voormelde 
artikel 51, §1, 1° door de strafrechtelijke sancties op te sommen die van toepas-
sing zijn op bepaalde schendingen van artikel 19, met name de aanleg van een 
opslagplaats zonder voorafgaande machtiging bestraft;

Dat de appèlrechters, door het voorwerp van de telastlegging te hebben bepe-
krt tot het feit "afval te hebben opgeslagen, terwijl die operatie aan een machti-
ging of erkenning is onderworpen" en te verwijzen naar de voormelde bepalin-
gen van het decreet, hun beslissing derhalve regelmatig met redenen omkleden 
en naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel de appèlrechters verwijt de aan de eisers ten 

laste gelegde feiten als volgt te hebben beperkt: "'een handeling verricht' te heb-
ben (lees: de opslag van afval), met andere woorden persoonlijk gebruikte ban-
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den te hebben 'opgeslagen' zonder de vergunning of de erkenning daartoe te heb-
ben verkregen";

Overwegende dat het arrest evenwel vaststelt dat "de n.v. E.T.R. zowel buiten 
als binnen in zijn lokalen duizenden gebruikte banden heeft opgeslagen teneinde 
hetzij een gedeelte ervan te verkopen voor uitvoer, hetzij een voorraad aan te 
leggen om een proces voor de verwerking van de banden op te starten"; dat het 
die goederen omschrijft "als afval, zolang ze niet zijn verwerkt met het oog op 
hun herwaardering of regeneratie door de n.v. E.T.R., wat nooit is verricht [...], 
zodat de banden meer dan twee jaar lang gewoon zijn opgeslagen"; dat het even-
eens preciseert dat die opslag is verricht "zonder over een vaste exploitatieplaats 
te beschikken, zonder in het bezit te zijn van de nodige industriële uitrusting 
voor de verwerking, terwijl zelfs nooit enige machtiging is aangevraagd", waar-
bij in het bijzonder wordt vastgesteld dat "de n.v. E.T.R. in die omstandigheden 
zijn verplichting tot  afvalbeheer binnen een redelijke termijn niet  heeft  nage-
leefd";

Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters, op grond van de redenen 
die zijn opgegeven in antwoord op het hiernavolgende vierde middel, hun beslis-
sing om de telastlegging te wijten aan de persoonlijke daad van de eisers, naar 
recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de strafrechter, wanneer hij de omschrijving van een telast-

legging wijzigt  binnen de grenzen van zijn  bevoegdheid,  weliswaar enerzijds 
moet  vaststellen dat  het  opnieuw gekwalificeerde  feit  hetzelfde is  als  dat  op 
grond waarvan de vervolging was ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat 
de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, maar die voor-
waarden niet moet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt die kwalificatie aan 
te passen of te preciseren;

Overwegende dat uit de beschikking van de raadkamer van 6 juni 1995 blijkt 
dat de eisers naar het vonnisgerecht zijn verwezen wegens het feit dat zij "een 
handeling hebben verricht, een vuilnishoop, een opslagplaats, een gecontroleerde 
stortplaats of een andere installatie hebben geëxploiteerd, wanneer die handelin-
gen of operaties aan een machtiging of erkenning zijn onderworpen, zonder de 
machtiging of de erkenning te hebben verkregen of zonder een maatregel tot op-
schorting van de machtiging of erkenning in acht te nemen"; dat uit het vonnis 
van 6 maart 1998 van de Correctionele Rechtbank te Charleroi blijkt "dat de heer 
procureur des Konings op de terechtzitting van 9 oktober 1995, heeft opgemerkt 
dat de aan de beklaagden verweten telastlegging aangevuld moest worden, met 
name door toevoeging van het woord 'andere' tussen de woorden 'een' en 'instal-
latie', en dat de eisers aanvaard hebben zich tegen de aldus omschreven telastleg-
ging te verdedigen;

Overwegende dat de appèlrechters het voorwerp van de telastlegging hebben 
beperkt tot de telastlegging "afval te hebben opgeslagen, terwijl die operatie aan 
een machtiging of erkenning was onderworpen"; dat ze, wat dat betreft, erop wij-
zen "dat het te dezen immers niet gaat om een vuilnishoop een gecontroleerde 
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stortplaats of om een andere installatie, maar wel om een opslagplaats";
Overwegende dat ze de in de telastlegging bedoelde feiten aldus niet anders 

hebben gekwalificeerd,  maar alleen de bewoordingen ervan hebben verduide-
lijkt;

Dat het arrest bijgevolg noch het recht van verdediging miskent noch artikel 
149 van de Grondwet schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 3, 15° van het decreet van 5 juli 1985 betreffende de 

afvalstoffen, de opslagplaats definieert als een plaats waar afvalstoffen die opge-
ruimd of verwerkt moeten worden, voorlopig worden opgeslagen;

Dat, bijgevolg, "het misdrijf afval te hebben opgeslagen zonder de machtiging 
daartoe te hebben verkregen" een voortdurend misdrijf is;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel kritiek uitoefent op de beoordeling in feite van 

de appèlrechters of voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gege-
vens vereist, waartoe het Hof niet bevoegd is, zodat het onderdeel niet ontvanke-
lijk is;

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het erop neerkomt kritiek uit te oe-
fenen op het tijdstip dat het arrest, als beginpunt van de aan eiser D. ten laste ge-
legde periode van de misdrijven in aanmerking neemt, al was het gegrond, niet 
kan leiden tot cassatie en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters, aangezien het om een 
voortdurend misdrijf gaat, de periode van de misdrijven, afdoende hebben be-
paald door opgave van begin- en einddatum van die periode op te geven, met 
name 15 mei 1992 en 5 juli 1994;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel:
Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke 

beoordeling van de appèlrechters of voor het onderzoek ervan een onderzoek van 
feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk 
is;

Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het arrest de eisers ge-
woon heeft veroordeeld in hun hoedanigheid van bestuurder, zonder concreet na 
te gaan of het misdrijf hen ten laste kon worden gelegd, uit een onjuiste lezing 
van het arrest voortvloeit en bijgevolg feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat, voor het overige, wanneer een rechtspersoon een misdrijf 
pleegt, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen weegt 
door wier tussenkomst de rechtspersoon gehandeld heeft, en de bodemrechter de 
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persoonlijke daad moet vaststellen waaruit hij de deelname van de beklaagde, als 
dader of  mededader,  aan het  misdrijf  afleidt,  en de feitelijke omstandigheden 
moet vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld heeft door tussen-
komst van de beklaagde;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers de bestuurders waren van de 
naamloze vennootschap E.T.R., dat eiser D. B. eveneens de boekhouding van die 
vennootschap verzorgde en dat "[....] de verwerking van gebruikte banden, waar-
van de voorafgaande opslag noodzakelijk was voor de industriële exploitatie van 
het verwerkingsproces, het essentiële doel van de n.v. E.T.R. was; dat [...] de be-
stuurders, verenigd in de raad van bestuur, alle handelingen kunnen verrichten 
die noodzakelijk zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap te berei-
ken; dat de raad van bestuur wist of had moeten weten dat een dergelijke opslag-
plaats een machtiging vereiste; dat de raad van bestuur, om aan zijn controleop-
dracht te voldoen, erover moest waken ofwel een machtiging tot opslag te ver-
krijgen, ofwel de onrechtmatige opslag stop te zetten en het niet gedurende meer 
dan twee jaar lang voort te zetten; [...] dat "de leden van de raad van beheer op-
zettelijk hebben deelgenomen aan de misdrijven, die hen bijgevolg eveneens ten 
laste kunnen worden gelegd"; dat het ten slotte vermeldt dat de eisers "wetens en 
willens een misdrijf hebben gepleegd dat intrinsiek verband hield met het doel 
van de n.v. E.T.R.; dat ze met opzet een indrukwekkend aantal gebruikte banden 
hebben bijeengebracht en geen enkele maatregel hebben genomen om deze te 
verwerken";

Dat de appèlrechters hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel:
Overwegende dat het middel berust op de interpretatie dat de strafuitsluitende 

verschoningsgrond, die is ingesteld door artikel 5, tweede lid van het Strafwet-
boek, van toepassing zou zijn op de misdrijven die onder vigeur van de oude wet 
zijn gepleegd;

Overwegende dat, evenwel, die strafuitsluitende verschoningsgrond alleen van 
toepassing is in geval van samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van een rechtspersoon en die van een geïdentificeerd natuurlijk persoon;

Dat die verschoningsgrond de dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de 
invoering en regeling, door de wetgever, van een dergelijke samenloop, bijge-
volg niet van rechtsvervolging kan ontslaan;

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;

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die, op de 
tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak doen over

a) het beginsel van de aansprakelijkheid:
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
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b) de omvang van de schade:
Overwegende dat het arrest de uitspraak aanhoudt, de heropening van het de-

bat beveelt en de zaak sine die verwijst;
Dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, 

eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en vreemd is aan de in het tweede 
lid van dat artikel bedoelde gevallen;

Dat de cassatieberoepen voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk zijn;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

19 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Maes, D. Gybels, Brussel, M. Colmant, Brussel en Lefèbvre.

Nr. 578

2° KAMER - 19 november 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VOLLEDIG HERSTEL.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN - RUSTPENSIOEN - 
VERMINDERING – AFZONDERLIJKE SCHADEPOSTEN.

1º De benadeelde heeft, in de regel, recht op het volledig herstel van zijn schade1.

2º  De  derving  van  bedrijfsinkomsten,  die  de  getroffene  lijdt  t.g.v.  het  ongeval  dat  is  
veroorzaakt door de fout van een derde, en de vermindering van het bedrag van het  
rustpensioen t.g.v. dat inkomstenverlies, zijn afzonderlijke schadeposten2.

(J. e.a. T. E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0890.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0439.N, nr. 721; 13 nov. 2002, AR, P.02.0966.F, nr. 602.
2 Zie Cass., 16 jan. 1991, A.R. 8542, nr. 251; 19 maart 1991, A.R. 4392, nr. 379. 
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Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...);
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van P. J.:
Overwegende dat eiser zonder berusting afstand doet van zijn cassatieberoep;
B. Op het cassatieberoep van J. J.:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
C. Op het cassatieberoep van M. D.:
Over het middel:
Overwegende dat,  krachtens  de  artikelen  1382 en 1383 van  het  Burgerlijk 

Wetboek, wie door zijn schuld schade aan een ander veroorzaakt, die moet ver-
goeden, en de getroffene, in de regel, recht heeft op de volledige vergoeding van 
de schade die hij heeft geleden;

Overwegende dat de derving van bedrijfsinkomsten die de getroffene lijdt we-
gens het ongeval dat door de fout van een derde is veroorzaakt, en de verminde-
ring van het bedrag van het rustpensioen, dat voortvloeit uit dat inkomensverlies, 
afzonderlijke schadeposten vormen;

Overwegende dat het  bestreden arrest eiseres weigert te vergoeden voor de 
schade die voortvloeit  uit  "een vermindering van het  latere rustpensioen",  op 
grond "dat er geen cumulatie [kan] zijn tussen de vergoeding van een inkomens-
verlies en de vergoeding van [die] vermindering [...], aangezien het om dezelfde 
schade gaat";

Dat het arrest aldus de voormelde artikelen 1382 en 1383 schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van P.J.;
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van M.D. met betrekking tot de schade voortvloeiende uit de vermindering van 
het latere rustpensioen;

Verwerpt het cassatieberoep van J.J. en de overige punten van het cassatiebe-
roep van M.D.;

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

Veroordeelt P.J. en J.J. in de kosten van hun cassatieberoep;
Veroordeelt M.D. in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en elke 

verweerder in een achtste van die kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te B., correctionele 

kamer.



Nr. 578 - 19.11.03 HOF VAN CASSATIE 2147 

19 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 579

2° KAMER - 19 november 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHTSPLEGING VOOR 
DE EERSTE RECHTER - ONTVANKELIJKHEID.

2º BEDREIGINGEN - ONDER BEVEL OF ONDER EEN VOORWAARDE - 
BEGRIP.

1º Het middel dat betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter, kan niet voor  
de eerste keer aan het Hof van cassatie worden voorgelegd1. (Art. 2 Wet 29 april 1806)

2º De omstandigheid dat de bedreiging is ingegeven door de angst van de dader om zijn  
kind te zien ontvoeren, sluit het bij art. 327 Sw. bestrafte misdrijf niet uit. (Art. 327 Sw.)

(B. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0969.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 mei 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 Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres 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 uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiseres zich voor de appèlrechters heeft beroepen op de onregelmatig-
heid van het proces-verbaal van de terechtzitting die op 9 januari 2003 voor de 
eerste rechter is gehouden;

Dat het middel, dat niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd, 
niet ontvankelijk is;

Over het eerste middel:
Overwegende dat artikel 327 van het Strafwetboek eenieder straft die hetzij 

1 Cass., 19 juni 2002, A.R. P.02.0406.F, nr. 369.
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mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, iemand onder een 
bevel of onder een voorwaarde bedreigt met een aanslag op personen of op ei-
gendommen, waarop een criminele straf gesteld is;

Overwegende dat het bestreden arrest zegt dat er geen grond bestaat tot vervol-
ging van verweerster wegens de telastlegging van de in die bepaling bedoelde 
bedreigingen, op grond dat "zelfs al werden de verklaringen die [eiseres] aan 
[verweerster] toeschrijft, daadwerkelijk gedaan, deze niet zwaarwichtig genoeg 
zijn om de verwijzing naar de correctionele rechtbank te verantwoorden, gelet op 
bijzondere context waarin de feiten zich hebben voorgedaan: de angst om haar 
kind ontvoerd te zien worden";

Overwegende dat de omstandigheid dat de bedreiging is geïnspireerd door ver-
weersters angst om haar kind ontvoerd te zien worden, het bij het voormelde arti-
kel 327 bestrafte misdrijf niet uitsluit;

Dat de appèlrechters hun beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de telastleg-

ging A (bedreigingen onder een bevel of onder een voorwaarde);
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten van het cassatieberoep en ver-

weerster in de andere helft van die kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 

inbeschuldigingstelling.

19 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Bastyns, Brussel.

Nr. 580

2° KAMER - 19 november 2003

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.3 - CONTROLE VAN HET VOERTUIG - PLOTS 
REMMANOEUVRE.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - CASSATIE - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING - 
GEEN EINDBESLISSING - UITBREIDING - GEVOLG.
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1º De verplichting om een voertuig voortdurend goed in de hand te hebben, geldt alleen  
voor zover de bestuurder niet geconfronteerd wordt met een onvoorzienbare hindernis,  
die hem ertoe dwingt plots te remmen of uit te wijken; uit de omstandigheid alleen dat het 
voertuig  uitwijkt  wegens  een  plots  remmanoeuvre,  dat  is  uitgevoerd  om 
veiligheidsredenen, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat de bestuurder zijn voertuig niet  
in de hand had1. (Art. 8.3, tweede lid Wegverkeersreglement 1975)

2º Vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing 
op  de  tegen  hem  ingestelde  strafvordering,  brengt  de  vernietiging  mee  van  de  
eindbeslissingen  over  het  beginsel  van  aansprakelijkheid,  en  van  de  niet-definitieve 
beslissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de tegen hem ingestelde  
burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste beslissing2.

(M. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1124.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 juni 2003 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de straf-

vordering,
1. eiser vrijspreekt van de telastleggingen B, C en E:
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 

is;
2. eiser veroordeelt wegens de telastleggingen A en D:
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 8.3, tweede 

lid van het Wegverkeersreglement:
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat eiser, bij het uitvoeren van een in-

haalmanoeuvre, recht voor hem een voetganger - hier verweerder - heeft opge-
merkt, die met gebogen hoofd over de rijbaan liep; dat, volgens de appèlrechters, 
eiser geremd heeft en getracht heeft naar rechts uit te wijken, dat zijn voertuig 
vervolgens is beginnen te slippen, de voetganger heeft geraakt en vervolgens is 
gebotst op het voertuig dat hij voorbijstak;

Overwegende dat  het  vonnis tevens vaststelt  dat  het ongeval zich 's  nachts 
heeft voorgedaan, dat verweerder dronken was en voor eiser een onvoorziene 
hindernis vormde;

Overwegende dat de correctionele rechtbank eiser heeft vrijgesproken van de 
telastleggingen bedoeld in  de artikelen 10.1.1°,  10.1.3° en 16.4.1°,  a  van het 

1 Cass., 1 okt. 1990, A.R. 7049, nr. 48.
2 Cass., 24 april 2002, A.R. P.02.0105.F, nr. 250; 18 juni 2003, A.R. P.03.0269.F, nr. 358.



2150 HOF VAN CASSATIE 19.11.03 - Nr. 580 

Wegverkeersreglement, maar hem alleen het wanbedrijf ten laste heeft gelegd 
dat bestraft wordt in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, samen met de 
telastlegging niet steeds in staat te zijn geweest alle nodige rijbewegingen uit te 
voeren en zijn voertuig niet voortdurend in de hand te hebben gehad; dat, aldus, 
het vonnis beslist dat laatstgenoemd misdrijf het bij de voormelde artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek bedoelde gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
oplevert;

Overwegende dat, evenwel, de verplichting om voortdurend de controle over 
het stuur te behouden, alleen geldt voor zover de bestuurder niet geconfronteerd 
wordt met een onvoorziene hindernis, die hem dwingt plots te remmen of een 
ontwijkmanoeuvre uit te voeren; dat uit de enige omstandigheid dat een voertuig 
uitwijkt door een plots remmanoeuvre, dat is uitgevoerd om veiligheidsredenen, 
dus niet kan worden afgeleid dat de bestuurder niet de controle over het stuur 
had in de zin van artikel 8.3, tweede lid van het Wegverkeersreglement;

Dat de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de burger-

lijke rechtsvordering:
Overwegende dat de cassatie, op eisers onbeperkte cassatieberoep, van de be-

slissing over de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt 
van de eindbeslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid en van de niet-
definitieve beslissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de 
door verweerder tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, welke het ge-
volg zijn van de eerstgenoemde beslissing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

telastleggingen B, C en E;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de andere helft ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep.

19 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal.
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Nr. 581

2° KAMER - 19 november 2003

1º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - AUTHENTIEKE AKTE - 
WAARSCHIJNLIJKHEID - ONTVANKELIJKHEID.

2º WRAKING - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING - GRIEF AANGEVOERD IN DE OP DE 
TERECHTZITTING NEERGELEGDE CONCLUSIE - ONTVANKELIJKHEID.

3º WRAKING - STRAFZAKEN - WRAKINGSGRONDEN - BEPERKENDE OPSOMMING - GEVOLG 
- SCHENDING VAN ARTIKEL 779, EERSTE LID GER.W.

4º WRAKING - STRAFZAKEN - WRAKINGSGRONDEN - BEWIJS DOOR GESCHRIFTE OF BEGIN 
VAN BEWIJS - AFWEZIGHEID - GEVOLG.

5º WRAKING - STRAFZAKEN - GETUIGENBEWIJS - ONAANTASTBARE BEOORDELING - 
GEVOLG - GEWETTIGDE VERDENKING - ONPARTIJDIGHEID.

6º WRAKING - GROND - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN PARTIJ - 
BEGRIP.

1º De n.a.v. een cassatieberoep ingestelde tussenvordering tot betichting van valsheid, die  
niet waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte in het gedrang 
te brengen, is niet ontvankelijk1. (Artt. 458 en 459 Sv.; Art. 907 Ger.W.)

2º  De  vordering  tot  wraking  is  niet  ontvankelijk,  wanneer  ze  gegrond  is  op  een 
wrakingsgrond die als bijkomende grief aangevoerd wordt in de op de terechtzitting van 
het  Hof  van  cassatie  neergelegde  conclusie  zonder  vermeld  te  worden  in  het 
verzoekschrift, en dus zonder dat de magistraat, wiens wraking gevorderd wordt, hierover  
tegenspraak heeft kunnen voeren2. (Art. 835 Ger.W.)

3º Aangezien de wrakingsgronden limitatief worden opgesomd in de wet3, kan een wraking 
niet gegrond worden op een schending van art. 779, eerste lid Ger. W. (Artt. 779, eerste 
lid en 828 Ger.W.)

4º Het Hof verwerpt de vordering tot wraking, wanneer de wrakende partij noch een bewijs 
door geschrifte noch een begin van bewijs van zijn beweringen levert4. (Art. 839 Ger.W.)

5º De rechter over de wraking beoordeelt op onaantastbare wijze of er grond bestaat om  
het getuigenbewijs van de tot staving van de vordering aangevoerde feiten te bevelen5;  
uit  de  omstandigheid  alleen dat  het  hof  van beroep het  voor  de  ontdekking  van de  
waarheid niet nuttig heeft geacht een door de wrakende partij voorgedragen getuige te 
horen  of  laatstgenoemde  toe  te  staan  de  onderzoeksrechter  naar  goeddunken  te  
ondervragen voor het hof, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat er bij de partijen of bij  
derden gewettigde  twijfel  zou  kunnen  bestaan aangaande  de onpartijdigheid  van de 
magistraat die het rechtscollege heeft voorgezeten, dat aldus uitspraak heeft gedaan6.  
(Art. 828, 1° Ger.W.)

6º De redengeving van een beslissing van een strafrechter geeft niet aan dat deze een  
hoge graad van vijandschap tegenover de beklaagde koestert, wanneer uit die redenen 
geen enkele vijandschap van de rechter t.a.v. de beklaagde blijkt, doch de bekommernis  
om de verwerping van een voorgaande vordering tot wraking te verantwoorden door een  

1 Zie Cass., 12 nov. 2003, A.R. P.03.1248.F, nr. 567.
2 Zie Cass., 2 okt. 2002, A.R. P.02.0924.F, niet gepubliceerd.
3 Cass., 23 juli 2002, A.R. P.02.1083.F, nr. 404.
4 Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1668.F, nr. 650; 21 juni 2000, A.R. P.00.0953.F, nr. 391.
5 Zie Cass., 1 dec. 1999, vermeld in de voorgaande noot.
6 Zie Cass., 22 maart 2002, A.R. C.02.0124.F, nr. 196.
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gedetailleerd onderzoek van de grieven, met naleving van het recht van verdediging en  
van het recht op een eerlijk proces7. (Art. 828, 12° Ger.W.)

(L. in zake de Procureur des Konings te Luik T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1472.F)

I. Vordering
Het verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest 

is gehecht, is neergelegd op 7 november 2003 op de griffie van het Hof van Be-
roep te Luik.

De magistraat wiens wraking wordt gevorderd, heeft op 7 november 2003 de 
bij artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verkla-
ring gesteld, luidens welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
Eiser heeft een conclusie en stukken neergelegd op de terechtzitting van 19 no-

vember 2003.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser, die door de onderzoeksrechter te Luik in verdenking is 

gesteld wegens schending van het beroepsgeheim, op 29 oktober 2003 een ver-
zoek tot wraking van die magistraat heeft neergelegd; dat de rechtsdag van de 
zaak is vastgesteld op de terechtzitting van 10 november 2003 van de achtste ka-
mer van het Hof van Beroep te Luik; dat eiser, toen hij op de hoogte werd ge-
bracht van de bepaling van de rechtsdag, meteen de wraking heeft gevorderd van 
raadsheer Jacques Van Brussel, die was aangewezen als voorzitter van deze ka-
mer;

Overwegende dat de door eiser aangevoerde grieven betrekking hebben op een 
eerdere rechtspleging, die hij tegen diezelfde onderzoeksrechter had ingesteld en 
die tevens ertoe had gestrekt zijn wraking te verkrijgen; dat dit eerste verzoek 
werd verworpen in een arrest van 3 november 2003 van de eerste kamer van het 
Hof van Beroep te Luik, die was voorgezeten door raadsheer Van Brussel; dat ei-
ser in die rechtspleging de redenen meent te vinden die de aan het Hof voorge-
legd verzoek tot wraking verantwoorden; dat hij een geheel van omstandigheden 
vermeldt waaruit, volgens hem, blijkt dat raadsheer Van Brussel, door zijn hou-
ding jegens hem en jegens zijn advocaten die hem bijstaan, de sereniteit van het 
onderzoek van de zaak in het gedrang heeft gebracht en aldus niet meer geschikt 
is het tweede verzoek tot wraking van de onderzoeksmagistraat onpartijdig te be-
oordelen;

Dat eiser, in substantie, voorhoudt dat het arrest tot verwerping van 3 novem-
ber 2003 is gewezen met schending van artikel 779, eerste lid van het Gerechte-
lijk Wetboek, dat, wat dat betreft, een van de vermeldingen van het arrest vals is, 

7 Zie Cass., 19 nov. 1998, A.R. P.98.1420.F, nr. 488.
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dat het hof van beroep de onderzoeksrechter alleen heeft onderworpen aan een 
louter vormelijk verhoor, dat het geweigerd heeft een getuige te horen die eisers 
beweringen had kunnen bevestigen en dat het hem niet heeft toegestaan zijn op-
merkingen over de volledige zaak te geven;

Dat eiser in een conclusie, die hij heeft neergelegd op de terechtzitting van het 
Hof, in een bijkomende grief de bij artikel 828, 9° van het Gerechtelijk Wetboek, 
bepaalde wrakingsgrond aanvoert;

A. Over de valsheidsvordering:
Overwegende dat eiser verklaart de vermelding van het arrest van 3 november 

2003 van valsheid te betichten, volgens welke "het rechtscollege anders is sa-
mengesteld, zodat de zaak zonder meer ab initio is hervat op de terechtzitting 
van 28 oktober 2003";

Overwegende, evenwel, dat de valsheid van die vermelding alleen is afgeleid 
uit de omstandigheid dat eiser op de terechtzitting van 20 oktober 2003 gepleit 
en geconcludeerd heeft, dat alleen nog de onderzoeksrechter gehoord diende te 
worden en dat dit verhoor heeft plaatsgevonden bij aanvang van de terechtzitting 
waarop de zaak voor verdere behandeling is verdaagd;

Dat die omstandigheden niet uitsluiten dat het debat, op die terechtzitting, vol-
ledig opnieuw is hervat voor het anders samengestelde rechtscollege; dat het ar-
rest immers vaststelt (bladzijde 3), door een vermelding die zelf niet van valsheid 
wordt beticht, dat het woord, na het verhoor van de onderzoeksrechter, opnieuw 
aan het openbaar ministerie en nadien aan eiser en zijn raadsman is gegeven, die 
"opnieuw vrij tegenspraak heeft kunnen voeren over de verdiensten van zijn vor-
dering";

Dat de valsheidsvordering, die niet voldoende waarschijnlijk is om de bewijs-
kracht van een authentieke akte in vraag te stellen, niet ontvankelijk is;

B. Over de vordering tot wraking:
Overwegende dat de vordering niet ontvankelijk is, in zoverre ze steunt op ar-

tikel 828, 9° van het Gerechtelijk Wetboek, terwijl die wrakingsgrond niet ter 
sprake komt in het verzoekschrift en de magistraat wiens wraking wordt gevor-
derd, hierover bijgevolg geen tegenspraak heeft kunnen voeren;

Overwegende dat de wrakingsgronden beperkend zijn opgesomd in de wet, zo-
dat een schending van artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, geen 
wrakingsgrond kan vormen;

Overwegende dat eiser evenwel betoogt dat de door hem bekritiseerde wijzi-
ging van rechtscollege, is beslist teneinde het hof van beroep ertoe te brengen 
zijn verzoekschrift te verwerpen, terwijl het, met een andere voorzitter, zou zijn 
aangenomen;

Dat verzoeker geen enkel schriftelijk bewijs of begin van bewijs aanvoert om 
die bewering te staven;

Overwegende, voor het overige, dat de wrakingsrechter op onaantastbare wijze 
oordeelt of er grond bestaat om het getuigenbewijs te bevelen van de feiten die 
tot staving van de vordering worden aangevoerd; dat, bijgevolg, uit de enige om-
standigheid dat het hof van beroep het niet dienstig heeft geacht de door eiser 
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voorgestelde getuige te horen teneinde de waarheid aan het licht te brengen of ei-
ser toe te staan de onderzoeksrechter naar believen voor dat hof van beroep te 
verhoren, niet kan worden afgeleid dat er bij de partijen of bij derden gewettigde 
verdenking kan bestaan aangaande de onpartijdigheid van de magistraat die het 
rechtscollege heeft voorgezeten, dat in die zin uitspraak heeft gedaan;

Overwegende dat, ten slotte, uit de redengeving van het arrest niet blijkt dat 
die magistraat een hoge graad van vijandschap koestert jegens eiser; dat uit de 
redenen van het arrest, dat overigens is gewezen door een college dat geen een-
stemmige uitspraak blijkt te hebben gedaan, geen enkele vijandigheid jegens ei-
ser kan worden afgeleid, doch de bezorgdheid om de verwerping van een vorige 
vordering tot wraking te verantwoorden door een gedetailleerd onderzoek van de 
grieven, met eerbiediging van het recht van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces;

Dat uit  de omstandigheid dat  het  voormelde arrest  melding maakt van een 
"toespeling [door  de onderzoeksrechter]  op de mogelijke behandeling van de 
grond van de zaak", zonder deze te veroordelen, niet kan worden afgeleid dat de 
magistraat wiens wraking gevorderd wordt, het vermoeden van eisers onschuld 
heeft miskend;

Dat er bijgevolg noch een wrakingsgrond bestaat, evenmin als enige grond die 
verantwoordt om de door eiser subsidiair gevorderde opdrachten te doen verrich-
ten;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de vorderingen tot wraking en betichting van valsheid;
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder X., te Y. aan, om het 

arrest binnen de achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt eiser in de kosten.

19 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 582

1° KAMER - 20 november 2003

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLISSING IN KORT GEDING - BEVEL EEN LIJST VAN VOOR 
BESLAG VATBARE GOEDEREN OVER TE LEGGEN - ART. 1395 GER.W.

2º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - VOORLOPIGE MAATREGEL - LIJST VAN VOOR BESLAG 
VATBARE GOEDEREN - MATERIËLE RECHT.

3º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN DER PARTIJEN.

4º SCHULDVERGELIJKING - SCHULDVERGELIJKING VAN RECHTSWEGE - 
ART. 17 WET 23 MAART 1998 - BEDRAGEN BETAALD OVEREENKOMSTIG DE IN ART. 17 
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BEPAALDE KONINKLIJKE BESLUITEN - BEGRIP.

5º LANDBOUW - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - 
VERPLICHTE BIJDRAGE AAN FONDS VOOR GEZONDHEID EN PRODUCTIE VAN DIEREN - 
TERUGBETALING ONVERSCHULDIGD BETAALDE HEFFINGEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - 
SCHULDVERGELIJKING VAN RECHTSWEGE - ART. 17 WET 23 MAART 1998.

1º en 2° De rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in kort  
geding en als voorlopige maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare goederen 
over te leggen met het oog op een beslag, schendt het materiële recht vervat in art. 1395  
Ger.W. niet1. (Artt. 584 en 1395 Ger.W.)

3º  De  rechter  in  kort  geding  die  maatregelen  tot  bewaring  van  recht  kan  bevelen  
overschrijdt  de grenzen van zijn  bevoegdheid niet  wanneer hij  zich ertoe beperkt  de  
ogenschijnlijke rechten van de partijen na te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt 
die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet kunnen schragen; dergelijke beslissing  
die zich niet ten gronde uitspreekt over de rechten van de partijen houdt geen schending  
in van het materiële recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt2. (Art. 584 Ger.W.)

4º en 5° Art. 17 Wet 23 maart 1998 bepaalt geen schuldvergelijking van rechtswege tussen 
bedragen die de Staat verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het over  
een vordering tot terugbetaling van overeenkomstig de in art.  17 vermelde koninklijke  
besluiten  betaalde  heffingen,  en  de  bedragen  verschuldigd  krachtens  art.  14  van  
dezelfde wet3.

(BELGISCHE STAAT, Minister van Landbouw en Middenstand T. P. e.a., curatoren van het faillissement B.V.B.A. 
Slachthuis Westerlo – Vee- en Vleesgroothandel Heylen)

ARREST

(A.R. C.01.0286.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 584, 1395, 1412bis en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan arti-

kel 1412bis werd ingevoegd bij wet van 30 juni 1994 (B.S. 21 juli 1994).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verwerpen het hoger beroep van eiser tegen de beslissing in kort ge-

1 Zie Cass., 31 jan. 1997, A.R. C.94.0151.N, nr. 56 en de concl. van adv.-gen. DE RIEMAECKER; 25 juni 
1999, A.R. C.97.0372.N, nr. 400; 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N en de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Over de vraag of de terugwerkende kracht van art. 14 van de Wet van 23 maart 1998 verenigbaar is  
met art. 88, lid 3 E.G., zie H.v.J. 21 okt. 2003, C-261/01 en 262/01. 
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ding op grond waarvan eiser werd veroordeeld tot het overmaken aan de verweerders van 
een lijst met beslagbare goederen met een minimale waarde van 40.000.000 BEF binnen 
30 dagen na betekening, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van 50.000 BEF 
per dag vertraging, en dit op grond van de volgende overwegingen:

"De kortgedingrechter werd door (de verweerders) niet gevat om (eiser) ertoe te ver-
plichten een lijst met voor beslag vatbare goederen in de zin van artikel 1412bis van het 
Gerechtelijk Wetboek op te stellen (zulke lijst zou immers gelding hebben ten opzichte 
van alle mogelijke schuldeisers van (eiser), vertegenwoordigd door de minister van land-
bouw), doch enkel om met het oog op de effectuering van de uitvoering van een wel be-
paalde veroordeling (met name deze vervat in het vonnis van 16 mei 1997) (eiser) te ver-
plichten om ten opzichte van (de verweerders) een lijst mee te delen 'van beslagbare goe-
deren met een minimale waarde van 40.000.000 BEF' en waaraan reeds gevolg kan gege-
ven worden, zoals (eiser) in casu deed, door voor zulke uitvoering 40.000.000 BEF ter be-
schikking te stellen.

Het nemen van zulke maatregel behoort niet tot de bevoegdheid van de beslagrechter" 
(bestreden arrest, blz. 9-10).

Grieven
3.1. Eerste onderdeel
Op grond van de artikelen 1395 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek behoren alle 

vorderingen betreffende middelen tot tenuitvoerlegging tot de bevoegdheid van de beslag-
rechter.

Deze wetsbepalingen impliceren dat de beslagrechter ook bevoegd is om kennis te ne-
men van betwistingen omtrent de mededeling van een lijst met beslagbare goederen.

Zulks is a fortiori het geval wanneer de verplichting tot mededeling van dergelijke lijst 
wordt opgelegd "met het oog op de effectuering van de uitvoering van een welbepaalde 
veroordeling", zoals de appèlrechters vaststellen, dit wil zeggen als middel tot tenuitvoer-
legging.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat het opleggen van de verplich-
ting tot mededeling van een lijst van beslagbare goederen met een minimale waarde van 
40.000.000 BEF met het oog op de effectuering van de uitvoering van het vonnis ten 
gronde niet behoort tot de bevoegdheid van de beslagrechter, de artikelen 584, 1395 en 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

3.2. Tweede onderdeel
Uit artikel 1412bis, §1 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de goederen die toebe-

horen aan de Staat, in beginsel niet vatbaar zijn voor beslag.
Uit artikel 1412bis, §2 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, bij wijze van uitzonde-

ring, echter wel vatbaar zijn voor beslag, de goederen ten aanzien waarvan de Staat heeft 
verklaard dat ze in beslag kunnen worden genomen.

Het afleggen van dergelijke verklaring voor de Staat is een mogelijkheid, doch geen 
verplichting.

Aan de Staat kan evenmin de verplichting worden opgelegd om een verklaring af te 
leggen betreffende beslagbare goederen met een bepaalde minimale waarde.

Bij gebreke van een dergelijke verklaring immers overeenkomstig artikel 1412bis, §2, 
2° van het Gerechtelijk Wetboek kan de schuldeiser nog steeds beslag leggen op de goe-
deren die voor de staat kennelijk niet nuttig zijn voor de uitoefening van zijn taak of voor 
de continuïteit van de openbare dienst.

Hieruit  volgt dat de appèlrechters de artikelen 584 en 1412bis van het Gerechtelijk 
Wetboek schenden door eiser te verplichten aan de verweerders een lijst mee te delen van 
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beslagbare goederen met een minimale waarde van 40.000.000 BEF.
(...)
5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 6.1 en 14 E.V.R.M. (Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 

de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome en goedge-
keurd bij wet van 13 mei 1955, B.S. 19 augustus 1955);

- artikel 9 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989;
- de artikelen 14, 15, 17 en 23 van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting 

van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke 
producten (B.S. 30 april 1998);

- de algemene rechtsbeginselen inzake niet-retroactiviteit van de wetten en de scheiding 
der machten.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verwerpen het verweer van eiser volgens hetwelk de schuldvordering 

die in het in kracht van gewijsde getreden vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout van 16 mei 1997 vervat ligt, was tenietgegaan door compensatie, met name op 
grond van de artikelen 14, 15, 17 en 23 van de wet van 23 maart 1998, en verklaren het 
verzet van eiser tegen het door de verweerders gelegde uitvoerend beslag onder derden 
bijgevolg ongegrond, behalve voor wat het bedrag betreft waarvoor het uitvoerend beslag 
onder derden werd gelegd, en dit op grond van de volgende overwegingen:

"Met betrekking tot het verzet tegen het uitvoerend beslag onder derden
(Eiser) benadrukt dat de beslagrechter bevoegd is om te onderzoeken of de schuldvor-

dering die uit de uitvoerbare titel blijkt (in casu het vonnis van 16 mei 1997 van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Turnhout) niet is tenietgedaan door omstandigheden na het ont-
staan van deze titel (cfr. Cass. 15 januari 1999, R.W. 1999-2000, 148 en volgende). Zulks 
is correct.

(Eiser) stelt dat in casu de schuldvordering die in het in kracht van gewijsde getreden 
vonnis van 16 mei 1997 vervat ligt is tenietgegaan door compensatie en met name op 
grond van de hoger aangehaalde artikelen 14, 17 en 23 van de wet van 23 maart 1998.

Daarbij benadrukt (eiser) dat het Arbitragehof in een arrest nr. 17/2000 (B.S.  7 maart 
2000) de tegen voormelde wet ingestelde annulatieberoepen heeft verworpen en dat daar-
bij  het  Arbitragehof '...  de verschillende rechtspunten die thans door (de verweerders) 
worden aangevoerd (de strijdigheid met het Europees recht, met artikel 6.1 E.V.R.M., met 
het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, met artikel 1 van het eerste aanvullend pro-
tocol bij het E.V.R.M., met het beginsel van de scheiding der machten en met de beginse-
len van behoorlijk bestuur) reeds onderzocht, hetgeen blijkt uit de motivering van dit ar-
rest.  Het gaat met andere woorden om door het arrest  van het Arbitragehof beslechte 
rechtspunten in de zin van artikel 9, §2 van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
januari 1989, zodat deze beslissingen van het Arbitragehof ook bindend zijn voor Uw hof 
van beroep'.

Het Arbitragehof overwoog in voormeld arrest 'Ten aanzien van de middelen die zijn 
afgeleid uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gele-
zen met de artikelen 6.1. en 14 van het E.V.R.M. en met de algemene beginselen van niet 
retroactiviteit van de wetten en de scheiding der machten' onder B.B.3. (p. 22): 'De aange-
vochten  bepalingen  mogen  in  geen  geval  ertoe  leiden  rechterlijke  beslissingen  die  in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, in het geding te brengen. Mochten zij een dergelijke 
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doelstelling hebben,  dan zouden zij  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden 
doordat zij aan een categorie van personen het voordeel van rechterlijke beslissingen die 
definitief zijn geworden, zou ontzeggen, wat door geen enkele omstandigheid zou kunnen 
worden verantwoord'.

In casu kunnen de artikelen 14 en 17 van de wet van 23 maart 1998 dan ook om deze 
door het Arbitragehof onder B.B.3. vermelde en hoger aangehaalde redenen niet toegepast 
worden omdat door de toepassing in onderhavig geschil van de artikelen 14 en 23 van de 
wet van 23 maart 1998 en de met het oog daarop in artikel 17 van deze wet afgekondigde 
'schuldvergelijking uit kracht van wet' aan (de verweerders) het voordeel van voormelde 
vóór de wet van 23 maart 1998 in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing van 
16 mei 1997, met name de veroordeling tot betaling van 40.005.844 BEF (vermeerderd 
met rente) - net zijnde de door (eiser) met toepassing van het K.B. van 11 november 1987 
ten onrechte (daar onwettelijk) geïnde bijdragen - ontzegd wordt.

In tegenstelling tot hetgeen (eiser) stelt, wordt voormelde in kracht van gewijsde gega-
ne uitspraak dan ook niet '... ten volle gerespecteerd, omdat de te betalen bijdragen over 
de nationale dieren op grond van artikel 1 van de wet van 23 maart 1998 worden aangere-
kend op de bijdragen die moeten worden terugbetaald door (eiser) op basis van een rech-
terlijke uitspraak', nu het Arbitragehof net beslist heeft dat de retroactieve invoeren van 
zulke bijdragen er in geen geval mag toe leiden dat rechterlijke beslissingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan in het geding worden gebracht en in casu de bepalingen van de 
artikelen 14, 17 en 23 van de wet van 23 maart 1998 dan ook door (eiser) niet kunnen in-
geroepen worden om alsnog (bij middel van de in artikel 17 bepaalde schuldvergelijking) 
te ontsnappen aan de uitvoering van het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 16 
mei 1997 en uit hoofde waarvan hij 40.005.844 BEF, vermeerderd met rente en geding-
kosten, aan (de verweerders) diende te betalen".

Grieven
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat de Belgen gelijk zijn voor de wet 

en dat het genot van aan de Belgen bij wet of internationaal verdrag toegekende rechten 
en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Zulks impliceert dat wetsbepalingen met een retroactieve werking er niet mogen toe lei-
den rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, in het geding te bren-
gen.

Wettelijke bepalingen die een dergelijke doelstelling zouden hebben, zouden de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat zij aan een categorie van personen het 
voordeel van rechterlijke beslissingen die definitief zijn geworden, zou ontzeggen.

Definitief geworden rechterlijke beslissingen worden evenwel niet in het geding ge-
bracht door wettelijke bepalingen die voorzien in de mogelijkheid tot schuldvergelijking 
tussen de vorderingen op grond van deze rechterlijke beslissingen enerzijds en vorderin-
gen op grond van andere nieuwe wettelijke bepalingen anderzijds.

In dergelijk geval wordt het voordeel van definitieve rechterlijke beslissingen niet aan 
een categorie van personen ontzegd, doch wordt alleen schuldvergelijking toegepast.

In voorliggend geval werd het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout 
van 16 mei 1997, dat in kracht van gewijsde was gegaan, door de wet van 23 maart 1998 
niet in het geding gebracht, doch integendeel ten volle gerespecteerd en erkend.

Het inroepen en toepassen van schuldvergelijking tussen de vordering van de verweer-
ders op grond van dit definitief vonnis, enerzijds, en de vordering van eiser op de ver-
weerders op grond van de artikelen 14 en 15 van de wet van 23 maart 1998, anderzijds, 
houdt niet in dat het voordeel van dit definitief vonnis aan de verweerders werd ontzegd.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat "(de) artikelen 14 en 17 van de 
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wet van 23 maart 1998 dan ook om deze door het Arbitragehof onder B.B.3. vermelde en 
hoger aangehaalde redenen niet toegepast (kunnen) worden omdat door de toepassing in 
onderhavig geschil van de artikelen 14 en 23 van de wet van 23 maart 1998 en de met het 
oog daarop in artikel 17 van deze wet afgekondigde 'schuldvergelijking uit kracht van wet' 
aan (de verweerders)  het voordeel van voormelde vóór  de wet  van 23 maart  1998 in 
kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing van 16 mei 1997 (...) ontzegd wordt" 
en dat "in casu de bepalingen van de artikelen 14, 17 en 23 van de wet van 23 maart 1998 
dan ook door (eiser) niet kunnen ingeroepen worden om alsnog (bij middel van de in arti-
kel 17 bepaalde schuldvergelijking) te ontsnappen aan de uitvoering van het in kracht van 
gewijsde getreden vonnis van 16 mei 1997", de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de in 
het middel aangehaalde algemene rechtsbeginselen en de artikelen 14, 15, 17 en 23 van de 
wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de ge-
zondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, alsook artikel 9 van de 
Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989 schenden door aan het arrest van 
het Arbitragehof van 9 februari 2000 een draagwijdte toe te kennen die aan dit arrest niet 
toekomt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  artikel  584 van  het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend 
acht, bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de 
rechterlijke macht onttrekt;

Dat de rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in 
kort geding en als voorlopige maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare 
goederen over te leggen met het oog op een beslag, het materiële recht vervat in 
artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt en zijn bevoegdheid om 
de ogenschijnlijke rechten van de partijen te onderzoeken, niet overschrijdt;

3.2. Tweede onderdeel
Overwegende  dat,  krachtens  artikel  584  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  de 

rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen, de 
grenzen van zijn bevoegdheid niet overschrijdt wanneer hij er zich toe beperkt de 
ogenschijnlijke rechten van de partijen na te gaan en daarbij geen rechtsregels 
betrekt die de voorlopige maatregel die hij beveelt, niet redelijk kunnen schra-
gen; dat dergelijke beslissing die zich niet ten gronde uitspreekt over de rechten 
van de partijen, geen schending inhoudt van het materiële recht dat de rechter in 
zijn beoordeling betrekt;

Overwegende dat artikel 1412bis, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
onder meer de goederen die behoren aan de Staat, niet vatbaar zijn voor beslag;

Overwegende dat het middel niet aanvoert dat het arrest geen voorlopige maat-
regel beveelt;

Overwegende  dat  de  appèlrechters,  zetelend  in  kort  geding,  bij  voorlopige 
maatregel eiser bevelen een lijst van voor beslag vatbare goederen over te leggen 
met het oog op een beslag;
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Dat zij aldus de ogenschijnlijke rechten van eiser en van de B.B.L. niet onre-
delijk in hun beoordeling betrekken, mitsdien hun beslissing naar recht verant-
woorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
5. Vijfde middel
Overwegende dat het middel volledig ervan uitgaat dat rechterlijke beslissin-

gen niet in het gedrang worden gebracht door wettelijke bepalingen die schuld-
vergelijking van rechtswege voorschrijven tussen, eensdeels, schulden op grond 
van die rechterlijke beslissingen en, anderdeels, schulden op grond van andere 
nieuwe wettelijke retroactieve bepalingen;

Overwegende dat artikel 17 van de wet van 23 maart 1998 betreffende de op-
richting van een begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de die-
ren en de dierlijke producten bepaalt dat in voorkomend geval van rechtswege 
schuldvergelijking plaats heeft uit kracht van de wet tussen de bedragen die ver-
schuldigd zijn krachtens artikel 14 van die wet en de bedragen die betaald zijn 
overeenkomstig de in artikel 17 bepaalde koninklijke besluiten;

Dat dit artikel 17 geen schuldvergelijking van rechtswege bepaalt tussen de be-
dragen die de Staat verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het 
over een vordering tot terugbetaling van overeenkomstig voormelde koninklijke 
besluiten betaalde heffingen, en de bedragen die verschuldigd zijn krachtens arti-
kel 14 van de wet van 23 maart 1998;

Overwegende verder dat het middel geen andere nieuwe bepalingen aangeeft 
die schuldvergelijking voorschrijven, dan de artikelen 14, 17 en 23 van de wet 
van 23 maart 1998 waarover het arrest heeft beslist;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat er geen reden is tot prejudiciële 

vraagstelling aan het Arbitragehof, nu het middel uitgaat van een onjuiste uitleg-
ging van artikel 17 van de wet van 23 maart 1998;

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

20 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Nelissen Grade en De Gryse.

Nr. 583

1° KAMER - 20 november 2003

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
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ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD - NIEUWE OF GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - ONTHEFFING OF VERMINDERING 
VAN UITKERING - AANVANGSPUNT.

Wanneer  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  die  uitspraak  doet  over  
voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de door hem 
opgelegde alimentatieplicht vermindert  gelet  op de veranderde omstandigheden, is hij  
niet verplicht de wijziging te doen ingaan vanaf de dag dat de inkomsten van één der  
partijen gewijzigd zijn1. (Art. 1280 Ger.W.)

(L. T. M.)

ARREST

(A.R. C.01.0375.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2001 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. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 217, eerste lid en 221, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, gewij-

zigd bij wet van 14 juli 1976;
- de artikelen 584 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1280 gewijzigd bij de 

wetten van 14 juli 1976, 30 juni 1994 en 20 mei 1997).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van bevestiging herleidt het door eiser aan verweerster ten titel van 

persoonlijk onderhoudsgeld te betalen bedrag tot 30.000 BEF per maand met ingang van 1 
maart 2000 op de volgende gronden: Overigens ontvangt verweerster een werkloosheids-
vergoeding van tussen de 34.000 BEF en 37.000 BEF per maand. ... Verweerster woont 
niet kostendelend samen en heeft de modale persoonlijke uitgaven. Eiser van zijn kant 
heeft een netto inkomen van ongeveer 116.000 BEF per maand uit arbeid, inclusief va-
kantiegeld en eindejaarspremie. Ook hij woont niet kostendelend samen en heeft de mo-
dale persoonlijke uitgaven. Rekening houdend met de inkomsten en mogelijkheden van de 
ouders, met hun kosten, met de noden van kinderen van die leeftijd en met de fiscale 
weerslag van de alimentatie dient de alimentatie te worden bevestigd zoals de eerste rech-
ter ze bepaald heeft. Rekening houdend met de conclusies en pleidooien van partijen, met 
de door hen overgelegde stukken en met de fiscale gevolgen van de alimentatie dient het 
basisbedrag van de persoonlijke alimentatie begroot te worden zoals de eerste rechter ze 
heeft bepaald. De eerste rechter heeft terecht de vermindering van de alimentatie slechts 
laten ingaan op het ogenblik van het neerleggen van de betreffende conclusie door eiser, 
namelijk op 1 maart 2000.

Grieven
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding heeft 

1 Zie Cass., 17 juni 1999, A.R. C.97.0342.N, nr. 371.



2162 HOF VAN CASSATIE 20.11.03 - Nr. 583 

krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid in iedere stand van 
het echtscheidingsgeding voorlopige maatregelen te bevelen die onder meer betrekking 
hebben op het levensonderhoud van partijen. De voorzitter kan een onderhoudsbijdrage 
door hem toegekend aan een echtgenoot persoonlijk, ontheffen of verminderen op grond 
van  gewijzigde  door  hem vastgestelde  omstandigheden.  Geen  enkele  wetsbepaling  of 
rechtsbeginsel staat eraan in de weg dat de ontheffing of vermindering van de door de 
voorzitter vastgestelde uitkering wordt toegestaan over een tijdvak verlopen vóór de dag 
van de vordering tot ontheffing. Eiser voerde in zijn synthesebesluiten aan dat hij ingevol-
ge een vorige beschikking van de Voorzitter  van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, rechtsprekend in kort geding, van 2 november 1994 veroordeeld werd tot een 
maandelijkse onderhoudsbijdrage voor verweerster persoonlijk van 35.000 BEF op grond 
van het feit dat verweerster slechts een maandelijks inkomen had van 10.801 BEF. 

Verweerster  geniet  echter  sedert  29  mei  1997  een  werkloosheiduitkering  tussen  de 
34.000 en 37.000 BEF per maand hetgeen zij steeds voor eiser verborgen gehouden heeft 
en dat eiser vorderde op grond van die gewijzigde omstandigheden de onderhoudsbijdrage 
van verweerster retroactief af te schaffen vanaf de datum waarop zij werkloosheidsuitke-
ringen ontvangt, minstens vanaf 29 mei 1997 (zie de synthesebesluiten van eiser, neerge-
legd op 14 februari 2001, pag. 1 en 2, randnr. I, pag. 7, 8 en 9 onder de titel "tweede grief" 
en pag. 9, het beschikkend gedeelte). Het bestreden arrest spreekt deze gewijzigde om-
standigheden niet tegen, stelt vast dat verweerster inderdaad een werkloosheidsvergoeding 
ontvangt tussen de 34.000 en 37.000 BEF per maand en herleidt op die grond, met beves-
tiging van het vonnis van de eerste rechter, de alimentatie tot 30.000 BEF per maand. Het 
bestreden arrest heeft evenwel ten onrechte beslist dat de vermindering van de alimentatie 
slechts kan ingaan op het ogenblik van het neerleggen van de betreffende conclusie door 
eiser, namelijk op 1 maart 2000 nu het bestreden arrest niet tegenspreekt dat de omstan-
digheden op grond waarvan de alimentatie herleid werd, reeds gewijzigd waren sedert 29 
mei 1997 (schending van de artikelen 213, 217, eerste lid en 221, eerste lid van het Bur-
gerlijk Wetboek, 584 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel aanvoert dat, gelet op de door het arrest niet te-

gengesproken omstandigheid dat verweersters toestand sedert 29 mei 1997 ge-
wijzigd was, de vermindering van de alimentatieplicht eerder moest ingaan dan 
op 1 maart 2000, datum van neerlegging van de conclusie;

Overwegende dat geen enkele van de in het middel aangewezen wetsbepalin-
gen de rechter verplicht een wijziging in de alimentatie-verplichting te doen in-
gaan vanaf de dag dat de inkomsten van een der partijen gewijzigd zijn; dat an-
dere gegevens kunnen verantwoorden dat de wijziging slechts op een later tijd-
stip ingaat;

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

20 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Houtekier.
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Nr. 584

1° KAMER - 20 november 2003

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN 
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - AANHALING IN EEN ANDERE TAAL.

Niet nietig is het arrest dat een in het Frans gesteld citaat opneemt dat een toelichting is bij  
het oordeel van de appèlrechter, en geen overweging waarop deze zijn beslissing laat  
steunen1. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

(Piferoen en Co B.V.B.A. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0412.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart bij het bestreden arrest, rechtdoende op eiseres' 

hoger beroep, dit hoger beroep toelaatbaar en grotendeels ongegrond, bevestigt het bestre-
den vonnis, met dien verstande evenwel dat gezegd wordt dat noch artikel 897 van het 
Gerechtelijk Wetboek, noch het vonnis van 2 september 1997 een principiële schorsing 
van de behandeling van de oorspronkelijke tegenvordering met zich brengen en verleent 
eiseres akte van een algemeen voorbehoud omtrent haar verdedigingsrechten, na onder 
meer het volgende te hebben overwogen:

"(Eiseres) vordert in eerste instantie sub 'A': 'het vonnis a quo dd. 5 januari 1999 teniet 
te doen, en op nieuw oordelend te zeggen voor recht dat conform art. 897 Ger. W. en con-
form het definitieve vonnis dd. 2 september 1997 (...) de behandeling van de tegenvorde-
ring ten gronde is geschorst (en derhalve geschorst blijft) totdat over de toelaatbaar ver-
klaarde tussenvordering wegens valsheid een eindbeslissing is gegeven.

Art. 897 Ger. W. schrijft in werkelijkheid voor: "In geval van een tussenvordering we-
gens valsheid in burgerlijke zaken stelt de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig 
is, zijn uitspraak hierover uit, indien geen uitspraak kan worden gedaan zonder rekening 
te houden met het van valsheid beticht stuk.'

1 Zie Cass., 25 maart 1983, A.R. 3653, nr. 417; 14 april 2000, A.R. C.99.0089.F, nr. 255, en noot 2.
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Gebruikelijkerwijze wordt in dit verband gesteld dat op dit stuk art. 897 Ger. W. de re-
gel overneemt, ingeschreven in art. 1319, lid 2 B.W. (CH. VAN REEPINGHEN, Verslag, 367).

Dit laatste artikel voorziet evenwel de schorsing van de 'uitvoering' van de akte waar-
van men beweert dat ze vals is 'in geval van betichting van valsheid als hoofdvordering'; 
dit is in het kader van een strafprocedure, terwijl bij betichting van valsheid voor de (bur-
gerlijke) rechtbanken, deze 'naar gelang van de omstandigheden, de uitvoering van de akte 
voorlopig schorsen' (vgl. VANDEPUTTE,  De overeenkomst, 392, noot 11), onverminderd de 
vaststelling dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van een van valsheid beschuldigde 
akte te onderscheiden is van de schorsing van de procedure waarin dit stuk wordt aange-
wend (zie omtrent dit onderscheid SOLUS & PERROT,  Droit judiciaire privé, III, 1991, 598-
599, nr. 697, I en II).

De schorsing is enkel noodzakelijk ingeval van valsheidsprocedure voor de strafgerech-
ten, facultatief bij incidentele valsheidsvordering voor de burgerlijke rechtbanken. Dit on-
derscheid was de expliciete bedoeling van de wetgever die op dit punt afweek van de 
oude traditie (vgl. op dit punt: 'Il y a certes une grave probabilité de faux quand, après une 
instruction faite par le premier juge et un jugement rendu par la chambre du conseil, la 
cour d'appel prononce un arrêt de mise en accusation. Cette probabilité de faux l'emporte 
sur la foi due à l'acte. En cas d'inscription de faux faite incidemment (c'est-à-dire de plain-
te  civile),  les  tribunaux  pourront,  suivant  les  circonstances,  suspendre  provisoirement 
l'exécution de l'acte. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire: ils peuvent suspendre 
l'exécution s'il y a des apparences de fausseté (...) ", F. LAURENT, Principes de droit civil, t. 
XIX, nr. 149, in fine; vgl. evenzeer wat het onderscheid betreft, als de voorafgaande toe-
stand waarvan werd afgeweken: L. LAROMBIÈRE, Théorie & Pratique des obligations, t. IV, 
265, nr. 23-25).

Het spreekt voor zich dat het beginsel van de voorafgaandelijke afhandeling van de 
strafprocedure hieraan niet vreemd is (vgl. GARSONNET en CEZAR-BRU, II, bl. 460, nr. 280).

Wel voorzag het Wb. B. Rv. een uitdrukkelijk artikel 241 dat slechts tenuitvoerlegging 
toeliet van het vonnis dat het vals verklaarde stuk deed schrappen etc. nadat geen verhaal 
meer mogelijk was. Dit was eigen aan de toenmalige procedure waarbij de voorzitter ter-
zake als officier van gerechtelijke politie optrad volgens de regels van het strafrecht (art. 
239 Wb. Brv.), en niet alleen het stuk buiten de debatten kon weren, doch tevens bepaalde 
beslissingen treffen omtrent het lot van dit stuk (vernietigen, verscheuren etc.) (Vgl. terza-
ke o.m. G. CARRE, Les lois de la procédure civile, 1833, T I, bl. 342-343 en recenter o.m. 
VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk Procesrecht, II, bl. 396).

Deze toenmalige specifieke bevoegdheid ingeval valsheid werd aangenomen, is in het 
Gerechtelijk Wetboek niet opgenomen, doch integendeel opgevangen door de speciale re-
geling van inbeslagname voorzien in art. 904 Ger. W., kennelijk in het kader van de voor-
ziene 'aanzienlijke vereenvoudiging' (VAN REEPINGHEN, o.c., 368).

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het uitstel van de uitspraak over de 'hoofdvordering' in 
de zin van art. 897 Ger. W. - in casu de tegenvordering, beter de (resterende) bodempro-
cedure - niet meteen automatisch met zich brengt dat de behandeling van die bodemproce-
dure (in zijn geheel of in bepaalde onderdelen) zou dienen uitgesteld, laat staan totdat een 
einduitspraak zou zijn gewezen.

Vanzelfsprekend zal in beginsel de uitspraak over het incident omtrent de voorgehou-
den valsheid de uitspraak omtrent de bodemprocedure voorafgaan, gezien de eerste en 
tweede desgevallend kan beïnvloeden. Dit impliceert  evenwel niet noodzakelijkerwijze 
onderscheiden uitspraken. Ook de vreemde doctrine aangehaald door (eiseres) bevestigt 
dit (SOLUS & PERROT, o.c., 603, nr. 704).

Enige noodzakelijke opschorting van de behandeling totdat een einduitspraak zou zijn 
gewezen volgt noch uit art. 897 Ger. W. noch uit de libellering van het tussenvonnis van 2 
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september 1997 dat eenvoudig voormeld artikel in concreto heeft toegepast, door 'met toe-
passing van art. 897 Ger. W. de uitspraak over de tegenvordering van verweerder' uit te 
stellen.

(...)
'In de huidige omstandigheden kan enkel gezegd voor recht dat noch art. 897 Ger. W. 

noch het vonnis van 2 september 1997 een principiële schorsing van de behandeling van 
de oorspronkelijke tegenvordering met zich brengen".

Grieven
De wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de bepalin-

gen overeenkomstig artikel 40 zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, bepaalt in 
haar artikel 37 dat de vonnissen en arresten, evenals de akten betreffende de tenuitvoer-
legging, worden gesteld in de taal van de rechtspleging.

Een akte wordt geacht aan deze vereiste te voldoen indien alle vermeldingen, door de 
wet voorgeschreven voor de regelmatigheid ervan, in deze taal zijn gesteld.

Naar luid van artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek bevat het vonnis op straffe van 
nietigheid, behalve de gronden en het beschikkend gedeelte, het onderwerp van de vorde-
ring en het antwoord op de conclusies of middelen van de partijen.

Hieruit volgt dat de redenen, waarop de beslissing van de appèlrechters is gestoeld, vol-
ledig in de taal van de rechtspleging dienen te zijn gesteld.

Aan deze voorwaarde is niet voldaan wanneer de beslissing een overweging in een an-
dere taal dan die van de rechtspleging bevat, tenzij hiervan tevens in de beslissing een ver-
taling is opgenomen dan wel de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging 
wordt weergegeven.

Te dezen werd de procedure ingeleid voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, 
hetzij voor een rechtbank van het Nederlandse landsgedeelte, derwijze dat overeenkom-
stig artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 de procedure in het Nederlands diende te wor-
den gevoerd en luidens artikel 24 van voornoemde wet het in hoger beroep te wijzen ar-
rest in dezelfde taal moest worden uitgesproken.

Zoals blijkt uit de in het middel aangehaalde overwegingen, haalt het bestreden arrest 
weliswaar in zijn redengeving een in het Frans gesteld citaat uit de rechtsleer aan zonder 
dat hiervan in het arrest een vertaling is opgenomen dan wel de zakelijke inhoud ervan in 
het Nederlands is weergegeven en voldoet het derhalve niet aan voornoemde vereiste van 
eentaligheid.

Hieruit volgt dat het hof van beroep dat uit het geheel van de in het middel geciteerde 
overwegingen, waaronder een in het Frans gestelde overweging, afleidt "dat het uitstel 
van de uitspraak over de 'hoofdvordering' in de zin van art. 897 Ger. W. - in casu de te-
genvordering, beter de (resterende) bodemprocedure - niet meteen automatisch met zich 
brengt dat de behandeling van die bodemprocedure (in zijn geheel of in bepaalde onderde-
len) zou dienen uitgesteld, laat staan totdat een einduitspraak zou zijn gewezen", zonder 
voornoemd citaat te vertalen dan wel de zakelijke inhoud hiervan in het Nederlands in de 
beslissing weer te geven, de bepalingen betreffende het gebruik van de talen in gerechts-
zaken, meer bepaald de artikelen 2, 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het ge-
bruik der talen in gerechtszaken, schendt, evenals de artikelen 780 en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel er van uitgaat dat het arrest zijn beslissing laat 

steunen op een geheel van overwegingen, waaronder een in het Frans gestelde 
overweging, zonder dat het geviseerde citaat in het Nederlands is vertaald of de 
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zakelijke inhoud ervan in het Nederlands in de beslissing is weergegeven;
Overwegende dat het arrest oordeelt: "De schorsing is enkel noodzakelijk in 

geval van valsheidsprocedure voor de strafgerechten, facultatief bij incidentele 
valsheidsvordering voor de burgerlijke rechtbanken. Dit onderscheid was de ex-
pliciete bedoeling van de wetgever die op dit punt afweek van de oude traditie";

Dat het arrest vervolgens, tussen haakjes en ingeleid door de vermelding "vgl. 
op dit punt", het in het middel weergegeven citaat opneemt;

Dat het geviseerde, in het Frans gestelde citaat derhalve een toelichting is bij 
het oordeel van de appèlrechters en geen overweging waarop deze hun beslissing 
laten steunen;

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

20 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 585

1° KAMER - 20 november 2003

1º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - TUCHTRECHTELIJK ONDERZOEK - BESLISSING VAN DE PROVINCIALE RAAD - 
HOGER BEROEP DOOR NATIONALE RAAD - BELANG - ONTVANKELIJKHEID.

2º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - BESLISSING VAN DE 
PROVINCIALE RAAD - HOGER BEROEP DOOR NATIONALE RAAD - BELANG - ONTVANKELIJKHEID.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN 
STATE - ADVIES - ONTWERP VAN REGLEMENTAIR BESLUIT - TOEPASSING IN 1985.

4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - REGLEMENT VAN BEROEPSPLICHTEN - K.B. 18 APRIL 1985 - AARD VAN 
HET BESLUIT - GEVOLG.

1º en 2° De nationale raad van de Orde van architecten is geen vervolgende partij bij de  
raden van de Orde, en hoeft geen reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om 
hoger  beroep  tegen  de  beslissing  van  de  provinciale  raad  van  de  Orde  te  kunnen 
instellen1. (Artt. 17 en 18 Ger.W.; Art. 26, vierde lid Architectenwet)

3º en 4° Het K.B. van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de  
Orde van architecten vastgesteld reglement  van beroepsplichten kan niet  beschouwd 

1 Zie Cass., 20 nov. 1981, nr. 189; 5 juni 1992, A.R. 7635, nr. 522; 15 jan. 1998, A.R. D.95.0010.N, 
nr. 28.
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worden als een reglementair besluit dat aan het advies van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State moest worden overgemaakt2.  (Art. 3, §1, eerste lid (oud) Wet Raad van 
State)

(B. T. Orde van Architecten)

ARREST

(A.R. D.02.0028.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 november 2002 gewe-

zen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Nederlands als 
voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 17, 18, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart het door de nationale raad ingestelde hoger beroep 

ontvankelijk, beslist dat de nationale raad in de procedure voor de raad van beroep kan 
tussenkomen, en verwerpt de eis van eiser dat alle geschriften en stukken van de nationale 
raad uit de debatten geweerd zouden worden op grond van de volgende overwegingen:

"A. Omtrent het hoger beroep ingesteld door de Nationale Raad:
(...) dat (eiser) dit hoger beroep illegaal acht en in strijd met artikel 17 van het Gerech-

telijk Wetboek.
Dat echter (eiser) onjuist ervan uitgaat dat alhier de Nationale Raad enkel als tussenko-

mende partij optreedt, vermits hij concludeert dat het 'niet ter kennis is van concluant dat 
de Nationale Raad beroep heeft aangetekend'.

(...) dat de Nationale Raad bij aangetekend schrijven verzonden op 12 oktober 2001 re-
gelmatig naar de vorm hoger beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van 11 oktober 
2001 van de Raad van de Orde van Architecten van de provincie West-Vlaanderen, beslis-
sing hem betekend op 18 september 2001.

Dat dit hoger beroep derhalve tevens tijdig werd ingesteld.
(...) dat (eiser) voor het overige niet betwist dat de Nationale Raad op grond van artikel 

26, §4 van de wet van 26 juni 1963 hoger beroep mag instellen tegen elke beslissing van 
de raad die krachtens de artikelen 17 en 20 van de wet is genomen.

Dat alhier niet betwist is dat de bestreden beslissing krachtens artikel 20 is genomen.
(...) dat de wettelijke bevoegdheid om hoger beroep in te mogen stellen op zich volstaat 

2 Zie Cass., 5 dec. 1957, A.C. 1958, 206 en de concl. van proc.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT in Bull. en 
Pas., I, 357, M. VAN DAMME, Raad van State, Afdeling Wetgeving, Die keure 1998, 119-134.
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om te doen blijken van hoedanigheid en belang.
Dat niet vereist is dat kritiek wordt uitgeoefend op de beslissing waartegen het rechts-

middel wordt aangewend.
Dat het volstaat dat de Nationale Raad ernaar streeft dat de beslissing bevestigd zou 

worden.
(...) dat de opgeworpen exceptie van niet ontvankelijkheid niet kan worden aangeno-

men".
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvor-

dering niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen reeds verkregen 
en dadelijk belang heeft om ze in te dienen.

Deze regel is overeenkomstig artikel 1042 ook van toepassing op de rechtsmiddelen. 
Derhalve kan slechts hoger beroep ingesteld worden indien de partij die het hoger beroep 
instelt een reeds verkregen en dadelijk belang heeft en dit op straffe van niet-ontvankelijk-
heid van het hoger beroep. Een partij die louter de bevestiging nastreeft van de beslissing 
van de eerste rechter heeft niet het rechtens vereiste belang om hoger beroep in te stellen 
(de artikelen 17, 18, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek).

Overeenkomstig artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn deze regels van toepassing 
op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenig-
baar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.

Artikel 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten be-
paalt dat de nationale raad beroep mag instellen tegen elke beslissing van de raad die 
krachtens de artikelen 17 en 20 van deze wet is genomen. Derhalve kan de nationale raad 
hoger beroep instellen tegen beslissingen die de raad in tuchtzaken neemt.

Deze bepaling is niet onverenigbaar (lees: verenigbaar) met de artikelen 17, 18, 1042 
en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan de partij die hoger beroep instelt 
hiertoe een reeds verkregen en dadelijk belang moet hebben.

Derhalve dient de nationale raad een reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om 
hoger beroep te kunnen instellen tegen de beslissing van de raad van de Orde. Het nastre-
ven van de bevestiging van de beslissing van de raad van de Orde verleent de nationale 
raad niet het rechtens vereiste belang om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van 
de raad.

De appèlrechters beslissen dat de wettelijke bevoegdheid om hoger beroep in te stellen 
op zich volstaat om te doen blijken van hoedanigheid en belang. De appèlrechters zijn van 
oordeel dat niet vereist is dat kritiek wordt uitgeoefend op de beslissing waartegen het 
rechtsmiddel wordt aangewend en dat het volstaat dat de nationale raad ernaar streeft dat 
de beslissing bevestigd zou worden. Aldus schenden de appèlrechters de artikelen 2, 17, 
18, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek en 26 van de wet van 26 juni 1963 tot in-
stelling van een Orde van architecten.

Hieruit volgt dat door op grond van die overwegingen te oordelen dat de nationale raad 
kon tussenkomen in de procedure voor de raad van beroep en in die hoedanigheid stukken 
en conclusies kon neerleggen en zijn beroep derhalve ontvankelijk is, de appèlrechters de 
in het middel genoemde bepalingen schenden.

(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
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- artikel 3, §1, eerste lid van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad 
van State, zoals vervangen bij artikel 18 van de wet van 9 augustus 1980 (B.S. 15 augus-
tus 1980), doch vóór de vervanging bij enig artikel van de wet van 4 juli 1989 (B.S. 25 
juli 1989) en de wijziging bij artikel 3 van de wet van 4 augustus 1996 (B.S. 20 augustus 
1996), hierna artikel 3, §1, eerste lid, (oud) van de Raad van State-wet genoemd;

- de artikelen 19, 20, 21, 38 en 39 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepast in zoverre zij met de wetten over-
eenstemmen.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de inbreuk op artikel 4, lid 4 van het reglement van 

beroepsplichten bewezen en veroordeelt eiser tot de tuchtstraf van schorsing voor de duur 
van 10 maanden.

De appèlrechters verwerpen het verweer van eiser dat het reglement van plichtenleer 
voor onbestaande diende te worden gehouden, nu dit formeel niet correct tot stand geko-
men was, op grond dat bij het verlenen van bindende kracht aan dit reglement, geen ad-
vies werd gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, op grond van de 
overwegingen dat:

"C. Omtrent de betwiste legaliteit van het koninklijk besluit van 18 mei 1985:
(...) dat (eiser) opwerpt dat het koninklijk besluit van 18 mei 1985 geen melding maakt 

van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, hetgeen volgens hem 
nochtans een substantiële vereiste is.

Dat hiervan uitgaande hij opwerpt dat de Raad geen acht mocht slaan op de door het 
bureau ingeroepen bepalingen van het reglement van beroepsplichten.

(...) dat met de Nationale Raad moet worden aangenomen dat het verplicht beredeneerd 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State enkel vereist is voor de tekst van 
voorontwerpen van wet, decreet of van ontwerpen van reglementaire besluiten waarbij de 
Koning, een Gewest, Gemeenschap of een minister de auteur is van de wet van het de-
creet of het reglementair besluit (Cass., 5 december 1957, Pas. 1958, I, 357), dus niet op 
een besluit waarin de minister enkel zijn goedkeuring betuigt zonder werkelijke inspraak.

Dat ook deze exceptie ongegrond is".
De appèlrechters beslissen vervolgens dat eiser een inbreuk heeft begaan op artikel 4, 

lid 4 van het reglement van beroepsplichten en veroordelen eiser tot de tuchtstraf van 10 
maanden schorsing, op grond van de volgende overwegingen:

"E. Omtrent de grond:
(...) dat (eiser) naar de Raad werd verwezen omwille van aanwijzingen dat hij de eer en 

de waardigheid van het beroep als architect in het gedrang heeft gebracht door onvoldoen-
de de belangen van de bouwheer te hebben beschermd ingevolge het uitvoeren van onvol-
ledige opdrachten (art. 20 t.e.m. 23 van het reglement van beroepsplichten) en door het 
aanvaarden van een overdreven aantal opdrachten dat niet is aangepast aan zijn persoon-
lijke mogelijkheden van tussenkomst, aan de middelen die hij kan aanwenden en aan de 
bijzondere eisen die de belangrijkheid en de plaats van uitvoering van zijn opdrachten 
meebrengt (art. 4, §4, reglement van beroepsplichten).

(...) dat het Bureau op 6 juni 2000 besliste ambtshalve een onderzoek in te stellen en 10 
concreet aangeduide dossiers opvroeg, die alle betrekking hadden op een visum toegekend 
in 1999.

Dat nadien op 28 november 2000 (eiser) door het Bureau werd gehoord, waarbij dient 
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vastgesteld te worden dat dit verhoor niet specifiek de overgelegde dossiers betrof.
Dat hij daarna een lijst neerlegde van de werven in 1999 tot 2000 met aanduiding ener-

zijds van de werven die uitgevoerd waren, van de werven die in uitvoering waren en van 
de werven die einde 2000 nog niet in uitvoering waren.

Dat hij tevens aanduidde wat de aard van de werken waren (woning, garage, loods, ver-
bouwing en enz.).

(...) dat in het gerechtsdossier geen verslag is terug te vinden van het onderzoek van de 
overgelegde dossiers.

Dat enkel in het proces-verbaal van de bureauvergadering van 10 april 2001 verwezen 
wordt naar hetgeen uit dit onderzoek is af te leiden, samen met een opgave per kalender-
jaar van het aantal afgewerkte bouwwerken, het aantal bouwwerken in uitvoering en het 
aantal bouwwerken nog niet in uitvoering; dat daarbij ook de aard van de werken wordt 
opgegeven.

(...) dat over beide kalenderjaren 64 bouwwerken (waaronder 33 woningen en 2 appar-
tementsgebouwen) waren afgewerkt en 93 bouwwerken in uitvoering waren (waaronder 
45 woningen en 2 appartementsgebouwen); dat de rest verbouwingen, regularisaties en 
kleine werken betrof.

Dat in de aangevochten beslissing dan weer uitvoerig en gedetailleerd op de overgeleg-
de dossiers wordt ingegaan ("D. Bespreking van de door (eiser) voorgelegde dossiers").

(...) dat (eiser) voor de Raad van Beroep de gegrondheid van de hem ten laste gelegde 
feiten uitgebreid betwist (blz. 39 tot 64 van zijn conclusies).

Dat de betwisting twee onderdelen omvat, enerzijds een deel "algemene beginselen", 
waarin hij de grenzen van de bevoegdheid van de Orde van Architecten benadert, ander-
zijds een deel concreet gewijd aan de tenlastelegging zelf.

a) Omtrent de algemene beginselen:
(...) dat (eiser) opwerpt dat uit de lezing van de artikelen 2 en 19 van de wet van 26 juni 

1963 volgt dat de Orde "uitsluitend bevoegdheid is toegekend voor wat betreft de morali-
teit van de beroepsuitoefening".

Dat  volgens hem de Orde elke bevoegdheid mist  om zich,  rechtstreeks of  onrecht-
streeks, in te laten met de materiële belangen van haar leden.

(...) dat dergelijke ongenuanceerde benadering niet opgaat.
Dat niet enkel de wet van 26 juni 1963 de bevoegdheden van de Orde bepaalt, maar bij-

voorbeeld ook de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het be-
roep van architect.

Dat ook het Hof van Cassatie in het geciteerd arrest van 7 mei 1999 de conclusie van 
het openbaar ministerie niet onverkort beaamde, daar het Hof overwoog "dat een besluit 
van een orgaan van de Orde dat aan één of meer van zijn leden beperkingen oplegt in de 
mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regelen van het beroep te handha-
ven, maar ...".

Dat het Hof hiermede impliciet maar zeker aanneemt dat de Orde (of het nu de Orde 
van Apothekers of de Orde van Architecten of nog de Orde van Geneesheren of de Orde 
der Dierenartsen betreft doet niet ter zake) wel bevoegd is om op materieel vlak bepalin-
gen op te leggen voor zover zij wel vereist zijn om de fundamentele regelen van het be-
roep te handhaven.

Dat het Hof van Cassatie enkel oordeelt dat beperkingen die louter bepaalde materiële 
belangen van de leden aanbelangen, een besluit kunnen zijn van een ondernemingsvereni-
ging dat door het tuchtrechtelijk orgaan van rechtswege nietig kan verklaard worden.
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(...) dat de beoordeling van het begrip "eer en waardigheid", ook in de betekenis eraan 
gegeven door de architect, niet beperkt mag worden tot enkel de relatie tussen architect en 
het publiek, het cliënteel, maar tevens collegiaal en zelfs ten aanzien van de Orde geldt.

(...) dat voor het overige uit het feit dat én in 1994 én in 1998 gelijkaardige onderzoe-
ken gebeurden door het Bureau zonder aanleiding te geven tot verwijzing naar de Raad, 
hoewel volgens (eiser) zijn werkwijze dezelfde was, geen dienende juridische gevolgtrek-
kingen voor de beoordeling van onderhavige zaak kunnen gemaakt worden; dat die voor-
gaande onderzoeken een feit zijn, waarvan akte wordt genomen; dat evenmin kan worden 
nagegaan of dezelfde werkwijze blijkt uit de toen onderzochte dossiers.

b) Concreet wat de tenlastelegging betreft:
(...) dat de tenlastelegging tweeledig is.
Dat enerzijds voorgehouden wordt dat de architect onvoldoende de belangen van de 

bouwheer heeft beschermd door het uitvoeren van onvolledige opdrachten, anderzijds dat 
de architect een overdreven aantal opdrachten heeft aanvaard, aantal dat niet is aangepast 
aan zijn persoonlijke mogelijkheden van tussenkomst en aan de middelen die hij kan aan-
wenden en aan de bijzondere eisen die de belangrijkheid en de plaats van uitvoering mede 
brengt.

(...) dat, zoals reeds aangehaald, door (eiser) op 13 juli 2000 tien dossiers werden over-
gelegd.

Dat na zijn verhoor op 28 november 2000 hij in december 2000 een lijst overlegde van 
alle aangevraagde visa in 1999 en 2000 (tot 24 november 2000) en op die lijst (opgemaakt 
per kwartaal en in volgorde van de datum van het visum) aanduidde welke werken vol-
tooid waren, welke in uitvoering waren en welke nog niet in uitvoering waren.

Dat zo de architect in december 2000 op die lijst een werf als 'in uitvoering' aanduidt 
dit niet noodzakelijk inhoudt dat de werken aanvingen kort na de datum van het visum; 
dat de lijst is opgemaakt in volgorde van de datum van het visum, doch dat de aanduiding 
of een werk in uitvoering is gebeurd in december 2000 !

Dat het evident is, nu toch die lijst praktisch zes maanden na afgifte van de dossiers aan 
het bureau werd overgemaakt, dat, gelet op dit tijdsverloop, zich ook wijzigingen kunnen 
hebben voorgedaan m.b.t. de overgelegde dossiers.

Dat (eiser) bijvoorbeeld opmerkt dat het overgelegd dossier V. niet werd uitgevoerd en 
dat een tweede bouwdossier bestaat, dat ook in een dossier Va. een gewijzigde bouwaan-
vraag werd ingediend.

Dat hij deze bemerkingen staaft met stukken;
(...) dat het Bureau naliet na onderzoek van de dossiers de architect te horen en hem toe 

te laten verduidelijking te geven en/of aanvullend stukken over te leggen.
(...) dat om deze redenen de Raad van Beroep de overgelegde dossiers eveneens aan 

een grondig onderzoek heeft onderworpen.
Dat daarbij in overweging moet worden genomen dat van de 10 opgevraagde dossiers 3 

opdrachten nog niet werden uitgevoerd (dossier V., M. en D.), de werken in 3 andere dos-
siers reeds voltooid waren (dossiers C., V.K. en K.) en voor het overige 4 dossiers betref-
fen waarvan de bouwwerken in uitvoering waren (W., C., V.C. en Coast Building), waar-
van in 2 gevallen de uitvoering pas werd aangevat nadat de dossiers reeds waren neerge-
legd bij het bureau (dossiers C. en V.C.).

Dat de dossiers waarin de uitvoering nog geen aanvang had genomen en de dossiers 
waarin de uitvoering aanving nadat zij waren neergelegd bij het bureau principieel niet in 
aanmerking komen voor de beoordeling van de wijze waarop (eiser) zijn beroep uitoefent, 
meer bepaald om aan te tonen dat hij tekort schiet aan de verplichting de nodige bijstand 
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te verlenen aan de bouwheer.
(...) dat het onderzoek van deze Raad van beroep leidt tot de bevinding dat de prestaties 

van (eiser) beperkt bleven tot  het voorontwerp (meestal  slechts getekend met de vrije 
hand), het definitief ontwerp, het dossier van de bouwaanvraag, de prijsschatting, de lei-
ding en de controle der werken en de oplevering.

Dat nergens sprake is van bestekken en details.
Dat het duidelijk in deze 5 gevallen onvolledige dossiers betreft, gekenmerkt door op-

pervlakkigheid,  afwezigheid van details,  de  afwezigheid van bestekken en van de be-
schrijving van de werken.

Dat in zoverre meetstaten worden teruggevonden, deze ontoereikend zijn om een be-
hoorlijke effectieve controle praktisch toe te laten, hetgeen beklemtoond wordt door de 
schaarse aanwezige werfverslagen, waaraan bovendien inhoudelijk bezwaarlijk deze hoe-
danigheid kan worden toegekend.

Dat bvb in het dossier V.K. door de bouwheer reeds op 15 juni 1999 schetsen worden 
overgemaakt aan aannemer D., terwijl de architectenovereenkomst pas op 16 juni 1999 tot 
stand komt. Dat de aannemer de werfverslagen opstelt en de voorlopige oplevering doet. 
Dat het feit dat de bouwheer instond voor het plaatsen van een vloer niet verhindert dat 
het feitelijk een bouw 'sleutel op de deur' betrof.

(...) dat uit deze vaststellingen terecht dient te worden geconcludeerd dat (eiser) zijn 
tussenkomst tot een minimum beperkte, hetgeen bijkomend is af te leiden uit de vaststel-
ling dat de betaling van het grootste gedeelte van het bedongen ereloon diende te geschie-
den bij het indienen van het dossier van de bouwaanvraag.

Dat waar uit de dossiers blijkt dat een behoorlijke effectieve controle van de werken 
door de architect praktisch onmogelijk was (geen bestek en beschrijving, ontoereikende of 
onduidelijke meetstaat, enz.), daaruit bewezen wordt dat aan de bouwheer onvoldoende 
bijstand werd gegeven.

Dat waar niet blijkt dat (eiser) gelast was met de aanbesteding der werken en/of op een 
andere wijze betrokken was bij de toewijzing van de opdrachten, echter een inbreuk op de 
artikelen 22 en 23 van het reglement van beroepsplichten niet bewezen voorkomt.

Dat ook een inbreuk op artikel 21 van het reglement niet vaststaat.
(...) tot slot dat de onvoldoende bijstand van de bouwheer kennelijk te wijten is aan het 

aantal en de omvang van de aanvaarde opdrachten, aantal dat niet aangepast is aan de mo-
gelijkheden die één enkele architect heeft en de middelen die hij ter beschikking kan stel-
len, gelet op het minimum tijdsbestek dat aan de degelijke behandeling van een opdracht 
moet besteed kunnen worden.

Dat het aantal aanvaarde opdrachten op zich aantoont dat (eiser) zijn tussenkomst alzo 
diende te beperken tot een minimum dat niet verenigbaar is met de uitoefening van het be-
roep van architect met inachtneming van de beroepsethiek.

(...) dat de inbreuk op artikel 4, lid 4 van het reglement der beroepsplichten bewezen is 
gebleven.

(...) dat de uitgesproken tuchtsanctie van schorsing van 10 maanden een passende be-
teugeling is.

Op die gronden,
De Raad van Beroep,
(...)
Doet de bestreden sententie teniet en opnieuw wijzende,
Zegt voor recht dat een inbreuk op de artikelen 21, 22 en 23 van het reglement der be-
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roepsplichten niet bewezen is.
Spreekt (eiser) vrij uit dien hoofde.
Zegt voor recht dat een inbreuk op artikel 4, lid 4 van het reglement van beroepsplich-

ten bewezen is.
Legt aan (eiser) uit dien hoofde de tuchtsanctie op van 10 maanden schorsing".
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 21 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling 

van een Orde van architecten zorgt de raad van de Orde voor de naleving van de voor-
schriften van de plichtenleer en houdt hij toezicht op de eer, de discretie en de waardig-
heid van de leden van de Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van 
het beroep. De raad van de Orde doet uitspraak in tuchtzaken en kan tuchtstraffen opleg-
gen aan leden van de Orde van wie bewezen is dat zij aan hun plichten zijn tekortgeko-
men.

Overeenkomstig artikel 38 van voormelde wet van 26 juni 1963 stelt de nationale orde 
de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vast. Op verzoek van de 
nationale raad kan de Koning aan de voorschriften van de plichtenleer bij een in Minister-
raad overgelegd besluit bindende kracht verlenen (artikel 39 van voormelde wet van 26 
juni 1963).

Luidens artikel 3 (oud) van de Raad van State-wet onderwerpen, buiten het geval van 
hoogdringendheid, de ministers, ieder wat hem betreft, aan het beredeneerd advies van de 
afdeling wetgeving de tekst van alle ontwerpen van reglementaire besluiten.

Reglementaire besluiten in de zin van artikel 3, §1, eerste lid (oud) van de Raad van 
State-wet, zijn besluiten waarbij algemene regels worden uitgevaardigd die toepasselijk 
zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen of op een onbepaalde groep van rechtson-
derhorigen, die zich in dezelfde objectieve toestand bevinden, en niet alleen op één van 
hen of op een naar aantal beperkte groep.

Een ontwerp van besluit is reglementair in de zin van voormelde bepaling indien dit een 
bekrachtiging of een goedkeuring inhoudt van een hiërarchisch lagere norm teneinde die 
norm bindende kracht te geven. In dat geval wordt immers de raad van de te bekrachtigen 
of goed te keuren rechtsregels gewijzigd zodat niet van een loutere toezichtshandeling kan 
worden gewaagd.

Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wet-
ten overeenstemmen.

Deze regel is tevens een algemeen rechtsbeginsel dat op alle rechtscolleges van toepas-
sing is.

Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet en voormeld algemeen rechtsbeginsel, 
moeten de rechtscolleges, zo nodig ambtshalve, weigeren een reglementair besluit toe te 
passen dat niet aan het voorafgaand advies van de afdeling wetgeving werd voorgelegd.

Overeenkomstig artikel 38 van voormelde wet van 26 juni 1963 stelde de nationale 
raad een Reglement van beroepsplichten op. Dit  Reglement van beroepsplichten bevat 
rechtsregels die toepasselijk zijn op een onbepaalde groep van rechtsonderhorigen.

Bij koninklijk besluit van 18 april 1985 werd bindende kracht verleend aan het door de 
nationale raad van de Orde van Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten.

Door het verlenen van bindende kracht aan het Reglement van beroepsplichten werden 
bindende rechtsregels in de rechtsorde ingevoegd, zodat het koninklijk besluit tot goed-
keuring van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten vastgestelde Regle-
ment van beroepsplichten een reglementair besluit is in de zin van artikel 3, §1, eerste lid 
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(oud) van de Raad van State-wet.
Derhalve diende het ontwerp van voormeld koninklijk besluit van 18 april 1985 te wor-

den onderworpen aan het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van 
State.

Nu voormeld ontwerp van koninklijk besluit van 18 april 1985 niet werd onderworpen 
aan het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, diende de 
raad van beroep te weigeren dit besluit toe te passen (artikelen 3 (oud) van de Raad van 
State-wet, 159 van de Grondwet en 39 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van Architecten).

De appèlrechters beslissen evenwel dat de door eiser op dit punt aangevoerde exceptie 
van onwettigheid ongegrond is op grond dat het koninklijk besluit van 18 mei 1985 niet 
aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State onderworpen diende te 
worden, dat eiser een inbreuk heeft begaan op artikel 4, vierde lid van het Reglement van 
beroepsplichten en veroordelen eiser  op die  grond tot  een tuchtstraf  van 10 maanden 
schorsing. De appèlrechters stellen daarbij niet vast dat de aan eiser verweten feiten de eer 
of de waardigheid van het beroep aantasten.

Door eiser op grond van voormeld artikel 4, vierde lid van het Reglement van beroeps-
plichten voor een duur van tien maanden te schorsen in het recht het beroep van architect 
uit te oefenen, zonder daarbij vast te stellen dat de hem verweten feiten de eer of de waar-
digheid van het beroep aantasten, en door verbindende kracht te verlenen aan het niet op 
wettige wijze door de Koning goedgekeurde Reglement van beroepsplichten, schenden de 
appèlrechters de in het middel aangevoerde bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de nationale raad van de Orde overeenkomstig artikel 38, 3° 

en 6° van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten tot 
opdracht heeft te waken voor de toepassing van de voorschriften van de plichten-
leer en toezicht te houden op de bedrijvigheid van de raden van de Orde, maar 
geen eigen rechtstreekse bevoegdheid heeft om op te treden tot het doen naleven 
van de regels van de plichtenleer en tot het opleggen van tuchtmaatregelen;

Dat de nationale raad geen vervolgende partij is bij de raden van de Orde;
Overwegende dat krachtens artikel 26, vierde lid van dezelfde wet de nationale 

raad hoger beroep mag instellen tegen elke beslissing van de raad van de Orde in 
tuchtzaken genomen;

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat in de tuchtprocedure inge-
steld tegen een architect, de nationale raad van de Orde een partij is die een reeds 
verkregen en dadelijk belang moet hebben om hoger beroep tegen de beslissing 
van een raad van de Orde te kunnen instellen, faalt naar recht;

(...)
3. Derde middel
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser naar de raad van de 

Orde werd verwezen omwille van aanwijzingen dat hij de eer en de waardigheid 
van het beroep als architect in het gedrang heeft gebracht door onvoldoende de 
belangen van de bouwheer te hebben beschermd ingevolge het uitvoeren van on-
volledige opdrachten (artikel 20 tot en met 23 van het reglement van de beroeps-
plichten) en door het aanvaarden van een overdreven aantal opdrachten dat niet 
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is aangepast aan zijn persoonlijke mogelijkheden van tussenkomst, aan de mid-
delen die hij kan aanwenden en aan de bijzondere eisen die de belangrijkheid en 
de plaats van uitvoering van zijn opdrachten meebrengt (artikel 4, §4 van het re-
glement van de beroepsplichten); dat de raad verder vaststelt dat op grond hier-
van eiser de tuchtstraf van schorsing voor de duur van tien maanden werd opge-
legd bij beslissing van de raad van de Orde van architecten van 11 september 
2001;

Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat de beoordeling van het 
begrip "eer en waardigheid" ook in de betekenis eraan gegeven door de architect, 
niet beperkt mag worden tot enkel de relatie tussen architect en het publiek, de 
cliënteel, maar tevens collegiaal en zelfs ten aanzien van de Orde geldt;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat de bestreden beslissing niet vaststelt dat 
de aan eiser verweten feiten de eer of de waardigheid van het beroep aantasten, 
berust op een onvolledige lezing van de bestreden beslissing, mitsdien in zoverre 
feitelijke grondslag mist;

Overwegende verder dat het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeu-
ring van het door de nationale raad van de Orde van architecten vastgesteld re-
glement van beroepsplichten niet kan beschouwd worden als een reglementair 
besluit  dat  aan het  advies  van de afdeling wetgeving van de Raad van State 
moest worden overgemaakt; 

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

20 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 586

1° KAMER - 21 november 2003

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING.

2º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-
UITVOERING.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - 
EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING.

4º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-
UITVOERING.
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5º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TOEPASSINGSGEBIED - 
ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - 
EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - TOEPASSINGSGEBIED - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.

1º en 2° In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot 
uitvoering  van  haar  verbintenissen  is  ingesteld,  indien  zij  bewijst  dat  haar 
medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn verbintenissen met betrekking tot die  
overeenkomst  uit  te  voeren,  zich  wegens  de  onderlinge  afhankelijkheid  van  hun 
wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering en vermag zij te  
vorderen dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort1. (Art. 1184 B.W.)

3º en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige 
overeenkomsten  laat  toe  dat  de  contractant  zonder  tussenkomst  van  de  rechter  de 
uitvoering van de eigen verbintenissen opschort2.

5º  en  6°  De  exceptie  van  niet-uitvoering  inzake  wederkerige  overeenkomsten  is 
toepasselijk  op  de  rechtsverhouding  die  tussen  de  partijen  ontstaat  ingevolge  de  
ontbinding van de overeenkomst3. (Artt. 1184 en 1612 B.W.)

(O. T. Oostvlaams Beroepskrediet C.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0357.N)

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

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inzake wederkerige overeenkomsten, luidens hetwelk de 

medecontractant van de partij die haar verbintenis niet uitvoert, de exceptie van niet-uit-
voering kan opwerpen, beginsel dat voortvloeit uit artikel 1184 van het Burgerlijk Wet-
boek en dat onder meer bevestigd wordt door artikel 1612 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eerste verweerster gedeeltelijk ge-

grond, doet dienvolgens het vonnis a quo gedeeltelijk teniet en opnieuw rechtsprekend 
veroordeelt eiseres om aan eerste verweerster de som van 926.500 BEF te betalen, meer 
interesten, en dit na de door eiseres ingeroepen exceptie van niet-uitvoering te hebben ver-
worpen op volgende gronden:

1 Cass., 2 nov. 1995, A.R. C.93.0115.N, nr. 467.
2 Ibid.
3 Cass., 12 sept. 1986, A.R. 4834 en 4933, nr. 19.
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"Alles heeft te maken met het recht op schadevergoeding dat (eiseres) te belope van 
1.500.000 BEF laat gelden tegenover (tweede verweerster) en dat een schuldvordering 
uitmaakt, die is komen te staan tegenover de schuldvordering van (tweede verweerster) 
ten belope van 1.020.000 BEF.

De exceptio non adimpleti contractus veronderstelt dat er door wederpartijen prestaties 
moeten geleverd worden uit hoofde van een overeenkomst. De overeenkomsten die be-
stonden tussen (eiseres) en (tweede verweerster) zijn ontbonden geworden bij vonnis van 
27 oktober 1992 (lees: 4 juni 1997) en door die beslissing zijn de schuldvorderingen in de 
kiem ontstaan. Het verzet van (eiseres) om de prijs terug te betalen omdat ze recht heeft 
op schadevergoeding is niet op grond van een exceptio non adimpleti contractus te recht-
vaardigen".

Grieven
De exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is toepasselijk op 

de rechtsverhouding die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de over-
eenkomst.

Zoals blijkt uit het niet met een hoger beroep bestreden tussenvonnis van 4 juni 1997 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zijn de wederzijdse schuldvorderingen 
van eiseres en tweede verweerster ontstaan uit de ontbinding van vier tussen hen afgeslo-
ten overeenkomsten, welke, zoals blijkt uit dit vonnis, niet los van elkaar kunnen worden 
beschouwd. Het is ten gevolge van die ontbinding dat eiseres de koopprijs moet restitue-
ren en tweede verweerster een schadevergoeding moet betalen. Dit tussenvonnis stelt ex-
pliciet dat "ingevolge de ontbinding van de overeenkomsten is eiseres gerechtigd op scha-
devergoeding".

Eiseres is derhalve gerechtigd op grond van de exceptie van niet-uitvoering te weigeren 
de koopprijs terug te betalen zolang de door tweede verweerster verschuldigde schadever-
goeding niet is betaald.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door om bovenvermelde motieven te beslissen dat 
het verzet van eiseres om de prijs terug te betalen omdat ze recht heeft op schadevergoe-
ding niet op grond van een exceptio non adimpleti contractus te rechtvaardigen is, het al-
gemeen rechtsbeginsel aangehaald in het middel schendt, alsmede de aangehaalde wetsbe-
palingen.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, in een wederkerige overeenkomst, de partij tegen wie een 

rechtsvordering tot uitvoering van haar verbintenissen is ingesteld, indien zij be-
wijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn verbintenissen 
met betrekking tot die overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge af-
hankelijkheid van hun wederkerige verbintenissen, kan beroepen op de exceptie 
van niet-uitvoering en vermag te vorderen dat de uitvoering van haar verbintenis-
sen wordt opgeschort;

Dat het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering toelaat 
dat de contractant, zonder tussenkomst van de rechter, overgaat tot het opschor-
ten van de uitvoering van de eigen verbintenissen;

Dat de exceptie van niet-uitvoering ook kan worden opgeworpen in het kader 
van de  wederkerige rechtsverhoudingen die  ontstaan ingevolge de  ontbinding 
van de overeenkomst;
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Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat het verzet van eiseres om de 
prijs terug te betalen aan de tweede verweerster omdat ze recht heeft op schade-
vergoeding ten laste van deze laatste op grond van de exceptio non adimpleti 
contractus niet te rechtvaardigen is om reden dat "de exceptio non adimpleti con-
tractus veronderstelt dat er door wederpartijen prestaties moeten geleverd wor-
den uit hoofde van een overeenkomst" en te dezen "de overeenkomsten die be-
stonden tussen (eiseres) en (tweede verweerster) zijn ontbonden geworden bij 
vonnis van (4 juni 1997) en door die beslissing zijn de schuldvorderingen in de 
kiem ontstaan";

Dat de appèlrechter door aldus te oordelen zijn beslissing niet naar recht ver-
antwoordt;

Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

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

21 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 587

1° KAMER - 21 november 2003

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERPLICHTING EEN 
FACTUUR AF TE GEVEN - UITZONDERING - BEPERKING - GOEDEREN DIE KENNELIJK 
BESTEMD ZIJN VOOR HANDELSGEBRUIK OF BEROEPSGEBRUIK - BEGRIP.

Als kennelijk bestemd voor handelsgebruik of beroepsgebruik, in de zin van art. 8, tweede 
lid,  6°  K.B.  23  juli  1969,  moeten  worden  aangemerkt  die  goederen  die  alleen  of  in  
hoofdzaak voor gebruik of verhandeling in een handel of bedrijf in aanmerking komen of  
waarvan de wijze van aanbieding, zoals verpakking, gebruiksaanwijzing, hoeveelheden,  
expliciet  of  impliciet  op  zodanig  gebruik  of  zodanige  verhandeling  is  ingericht;  die  
goederen zijn door hun aard of wijze van aanbieding alleen dan niet meer kennelijk voor 
handelsgebruik  of  beroepsgebruik  bestemd,  wanneer  ze  in  zulke  mate  ook  door 
particulieren worden gekocht dat bij het publiek, wanneer het met die goederen of die  
wijze  van  aanbieding  wordt  geconfronteerd,  geen  spontane  associatie  met  
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handelsgebruik of beroepsgebruik wordt gewekt1. (Art. 8, tweede lid, 6° K.B. nr. 1 van 23 
juli 1969)

(ETAT BELGE FINANCES T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0245.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 22 november 2001 door 

het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede middel
Overwegende dat, ingevolge artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 1 

van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, dat te dezen van toepassing is, de belasting-
plichtige geen factuur moet afgeven wanneer hij goederen of diensten levert aan 
particulieren die ze niet bestemmen voor de uitoefening van een beroepswerk-
zaamheid; dat evenwel, volgens het tweede lid, 6° van die bepaling, die vrijstel-
ling niet geldt voor de levering van goederen die gelet op de aard ervan of de 
wijze waarop ze worden aangeboden, kennelijk bestemd zijn voor handelsge-
bruik of beroepsgebruik;

Overwegende dat  als kennelijk  bestemd voor handelsgebruik of  beroepsge-
bruik, moeten worden aangemerkt die goederen die alleen of in hoofdzaak voor 
gebruik of verhandeling in een handel of bedrijf in aanmerking komen of waar-
van de wijze van aanbieding, zoals verpakking, gebruiksaanwijzing, hoeveelhe-
den, expliciet of impliciet op zodanig gebruik of zodanige verhandeling is inge-
richt;

Dat die goederen door hun aard of wijze van aanbieding alleen dan niet meer 
kennelijk voor handelsgebruik of beroepsgebruik zijn bestemd, wanneer ze in 
zulke mate ook door particulieren worden gekocht dat bij het publiek, wanneer 
het met die goederen of die wijze van aanbieding wordt geconfronteerd, geen 
spontane associatie met handelsgebruik of beroepsgebruik wordt gewekt;

Overwegende dat het arrest, op grond dat "particulieren op privé-feesten per-
fect bier van 't vat kunnen schenken, zonder het daarom voor handelsgebruik of 
beroepsgebruik te bestemmen" en dat "uit de geleverde hoeveelheden evenmin 
kan worden opgemaakt dat het zou gaan om leveringen voor handelsgebruik", 
zijn beslissing dat verweerder geen factuur diende af te geven, niet naar recht 

1 Cass., 8 sept. 1989, A.R. 6215, nr. 12.
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verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel 

dat niet tot ruimere cassatie leiden,
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

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

21 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 588

1° KAMER - 21 november 2003

AUTEURSRECHT - MUZIEKWERK - WEERGAVE - BESCHERMING VAN DE AUTEUR - 
UITZONDERING - FAMILIEKRING - BEGRIP.

Een bedrijfsfeest dat strikt voorbehouden is voor de personeelsleden en hun naaste familie,  
echtgenotes  en  kinderen,  dat  plaatsvindt  in  een  lokaal  dat  niet  voor  het  publiek 
toegankelijk is, kan niet worden aangemerkt als de "familiekring" waarbinnen de auteur  
van een werk zich niet kan verzetten tegen de kosteloze privé-mededeling van een op  
geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk1. (Art. 22, §1, 3° Nieuwe Auteurswet)

(S.A.B.A.M. T. Farris B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0347.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 november 2001 in laatste 

aanleg door de Vrederechter van het kanton Châtelet gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Cass., 8 okt. 1999, A.R. C.98.0078.F, nr. 519; 18 feb. 2000, A.R. C.98.0517.F, nr. 135.
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III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, ingevolge artikel 1, §1 van de wet van 30 juni 1994 betref-

fende het auteursrecht en de naburige rechten, alleen de auteur van een werk van 
letterkunde of kunst het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm ook 
te reproduceren of te laten reproduceren en om het ongeacht welk procédé aan 
het publiek mede te delen;

Dat artikel 22, §1, 3° van die wet bepaalt dat, wanneer het werk op geoorloof-
de wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich niet kan verzetten tegen de kostelo-
ze privé-mededeling in familiekring;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet volgt dat de 
in laatstgenoemde bepaling omschreven uitzondering op beperkende wijze uitge-
legd moet worden;

Overwegende dat het vonnis van oordeel is "dat de uitdrukking 'familiekring' 
weliswaar op beperkende wijze uitgelegd moet worden, maar toch erop gewezen 
moet worden dat de litigieuze toestand gelijkenissen vertoont met een familie-
groep; dat (...) de (...) zaakvoerder van verweerster en haar enige bestuurder im-
mers  gepreciseerd  heeft  dat  het  bewuste  avondfeest  strikt  voorbehouden was 
voor zijn personeelsleden en hun naaste familie, echtgenotes en kinderen; dat (...) 
het feest plaatsvond in een school (maar) dat het lokaal niet voor het publiek toe-
gankelijk was;  dat de voornoemde bestuurder in zijn kleine onderneming (23 
personen) een familiale sfeer wilde creëren (...) (en) dat (...) de vrouwen en kin-
deren van het personeel uit sympathie voor dat personeel waren uitgenodigd en 
om door alcoholisme veroorzaakte problemen te vermijden";

Overwegende dat de bodemrechter, op grond van die overwegingen, niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat de mededeling door verweerster van werken uit 
het repertorium van eiseres geen openbaar karakter had; 

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

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

over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi.

21 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever:  mevr. Velu  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 589

1° KAMER - 21 november 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
KADASTER - VERPLICHTING OM INLICHTINGEN IN TE WINNEN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

2º REGISTRATIE (RECHT VAN) - KADASTER - KADASTRAAL INKOMEN - FOUT - 
VERPLICHTING OM INLICHTINGEN IN TE WINNEN - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

1º en 2° Wanneer het bestuur van het kadaster een uittreksel van kadastrale legger aflevert  
waarop een lager kadastraal inkomen vermeld is dan hetgeen het kadaster later met  
terugwerkende kracht heeft vastgesteld na werken aan onroerende goederen waarvan 
het door het gemeentebestuur op de hoogte is gebracht en die pas gecontroleerd zijn na  
de retroactieve vaststelling van voornoemd inkomen, begaat het geen fout aangezien dat  
bestuur, ook al is het op de hoogte gebracht van werken in een onroerend goed, in de  
regel, niet het initiatief moet nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de 
voltooiing van die werken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; Artt. 470, 472, 473 en 477 W.I.B.)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën e.a. T. Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0429.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 15 september 2000 door 

het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat de belastingadministratie een 

fout heeft begaan door op 19 februari 1993 de verweerders verkeerde inlichtin-
gen te geven over de kadastrale toestand van het pand dat zij bij authentieke akte 
van 21 april 1993 gekocht hebben, oordeelt dat de administratie van het kadaster 
bij de bevoegde gemeentediensten inlichtingen moest inwinnen over de aard, de 
omvang en de einddatum van de werken die in het verkochte pand door een vori-
ge eigenaar uitgevoerd waren of een van haar ambtenaren ter plaatse moest stu-
ren om zich te vergewissen van de staat en van de werkelijke waarde van het ver-
bouwde pand;

Overwegende dat ingevolge artikel 473 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992, de belastingplichtige, met name de eigenaar, ertoe gehouden is, 
uit eigen beweging, bij de administratie van het kadaster aangifte te doen van de 
voltooiing van de werken aan een gewijzigd gebouwd onroerend goed en zulks 
binnen dertig dagen;

Dat hieruit volgt dat de administratie van het kadaster, ook al is zij op de hoog-
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te gebracht van werken in een onroerend goed, in de regel, niet het initiatief moet 
nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de voltooiing van die 
werken;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de oorspronke-
lijke eigenaar van het pand er in 1989 en 1990 belangrijke verbouwingswerken 
heeft uitgevoerd, zonder ervoor de vereiste vergunning te hebben gekregen en 
zonder de administratie van het kadaster ervan op de hoogte te hebben gebracht; 
dat de gemeente in november 1990 een proces-verbaal heeft opgesteld waarin de 
overtreding werd vastgesteld en dat er op 30 september 1991 een regularisatie-
vergunning afgeleverd werd; dat de gemeente de administratie van het kadaster 
op 20 januari 1992 gemeld heeft dat er een bouwvergunning was afgeleverd be-
treffende bouw-, renovatie- en verbouwingswerken, zonder te verduidelijken dat 
de werken voltooid waren;

Overwegende dat het hof van beroep op grond van die vaststellingen niet wet-
tig heeft kunnen beslissen dat de belastingadministratie nalatig is geweest door-
dat het zulke onderzoekingen niet heeft gedaan;

Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderde-

len die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvan-

kelijk verklaart en uitspraak doet over het incidenteel beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

21 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. T'Kint en Mahieu.

Nr. 590

1° KAMER - 21 november 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - OVERHEID - ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ZAAK DIE MEN IN 
BEWARING HEEFT - OPENBARE WEG - VEILIGHEID - KENNIS VAN DE PLAATSELIJKE TOESTAND DOOR 
DE GETROFFENE - GEVOLG.

2º WEGEN - OPENBARE WEG - VEILIGHEID VAN DE WEGGEBRUIKER - BEVEILIGINGSPLICHT - 
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OVERHEID - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ZAAK DIE MEN IN BEWARING HEEFT - KENNIS VAN DE 
PLAATSELIJKE TOESTAND DOOR DE GETROFFENE - GEVOLG.

1º en 2° Uit de omstandigheid dat de getroffene de slechte staat van een zaak kende of  
moest kennen, kan de rechter niet wettig afleiden dat die zaak geen gebrek vertoont1.  
(Art. 1384, eerste lid B.W.)

(F. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0619.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 maart 2002 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een zaak een gebrek vertoont wanneer zij  een abnormaal 

kenmerk heeft waardoor zij, in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorza-
ken;

Overwegende dat het vonnis oordeelt dat de rijbaan geen gebrek vertoonde in 
de zin van artikel  1384, eerste lid van het  Burgerlijk Wetboek, op grond dat 
"even voor  de  litigieuze  plek een verkeersbord stond dat  voor  spoorvorming 
waarschuwde en de weggebruikers ertoe aanmaande nog voorzichtiger te zijn" 
en dat "mevrouw D. dus op een passende en afdoende wijze ingelicht was over 
de slechte staat van de rijbaan";

Overwegende dat het arrest (lees: het vonnis), doordat het uit de omstandig-
heid dat het slachtoffer de slechte staat van de rijbaan kende of moest kennen, af-
leidt dat de rijbaan geen gebrek vertoont, artikel 1384, eerste lid van het Burger-
lijk Wetboek schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende 

1 Zie Cass., 21 maart 1999, A.R. C.98.0147.N, nr. 152.
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in hoger beroep.

21 november 2003 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Gérard en Simont.

Nr. 591

3° KAMER - 24 november 2003

BEROEPSZIEKTE - SLACHTOFFER OUDER DAN 65 JAAR - GRAAD VAN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERKREGEN RECHTEN - BEHOUD - VEREISTEN.

Art. 35bis, tweede lid Beroepsziektenwet strekt ertoe aan de personen die voor 1 januari  
1994  de  leeftijd  van  vijfenzestig  jaar  hebben  bereikt  dezelfde  graad  van  blijvende 
arbeidsongeschiktheid toe te kennen als die welke hun voor die datum was toegekend,  
tenzij hun lichamelijke ongeschiktheid verminderd is, en niet de graad te bevestigen die  
hun voor die datum was toegekend ter vergoeding van de socio-economische factoren1.  
(Art. 35bis, tweede lid Beroepsziektenwet)

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0066.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 35bis, eerste lid van de gecoördineerde wet-

ten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ingeval de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld, gewijzigd of bevestigd na de 
leeftijd van vijfenzestig jaar, bij de evaluatie van deze graad geen rekening wordt 
gehouden met de vermindering van het normale vermogen tot verdienen veroor-
zaakt door de feitelijke beperking van de arbeidsmogelijkheden op de arbeids-
markt;

Dat het tweede lid van voornoemd artikel, ingevoegd bij artikel 39 van de wet 
van 21 december 1994, bepaalt dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
die op 31 december 1993 toegekend was aan een slachtoffer van een beroeps-

1 Zie Cass., 14 april 2003, A.R. S.01.0187.N, nr. 252; zie ook de verwijzingen, aangehaald in de 
andersluidende concl. O.M. in Pas., I, nr. 252.



2186 HOF VAN CASSATIE 24.11.03 - Nr. 591 

ziekte die de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt heeft vóór 1 januari 1994 noch-
tans slechts verminderd kan worden indien de lichamelijke arbeidsongeschikt-
heid verminderd is; 

Dat laatstgenoemde bepaling ertoe strekt aan de personen die de leeftijd van 
vijfenzestig jaar bereikt hebben vóór 1 januari 1994 dezelfde graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid toe te kennen als die welke hun voor die datum was toe-
gekend, tenzij hun lichamelijke ongeschiktheid verminderd is, en niet de graad te 
bevestigen die hun vóór die datum was toegekend ter vergoeding van de socio-
economische factoren; dat de parlementaire voorbereiding vermeldt dat, volgens 
het nieuwe tweede lid van voornoemd artikel 35bis, "behalve indien de lichame-
lijke arbeidsongeschiktheid vermindert, (bij herziening van de graad van blijven-
de arbeidsongeschiktheid van slachtoffers die vóór 1 januari 1994 de leeftijd van 
65 jaar bereikt hebben) de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid, ingevolge de 
vermindering van de socio-economische factoren, niet  (mag) verminderen ten 
opzichte van de graad die vroeger toegekend werd";

Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat "uit de samenlezing van de drie 
leden van artikel 35bis in het licht van de parlementaire voorbereiding blijkt dat 
er voor de slachtoffers van een beroepsziekte die de volle leeftijd van vijfenzes-
tig jaar hebben bereikt vóór 1 januari 1994 geen reden is om de voor die datum 
erkende socio-economische factoren niet langer in aanmerking te nemen, tenzij 
in het geval van een vermindering van hun lichamelijke ongeschiktheid", beslist 
dat aan verweerder "een totale graad van arbeidsongeschiktheid van 67 pct. moet 
worden toegekend (55 pct., zijnde een verergering van 15 pct. in verhouding tot 
de voorheen erkende lichamelijke ongeschiktheid en 12 pct. voor de voorheen 
erkende socio-economische factoren)";

Dat het arrest, door aldus te beslissen, de in het middel aangewezen wetsbepa-
ling 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;
Gelet op artikel 53, tweede lid van de gecoördineerde wetten betreffende de 

schadeloosstelling voor beroepsziekten, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

24 november 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Draps.
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Nr. 592

3° KAMER - 24 november 2003

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - UITKERINGSAANVRAAG - BIJKOMSTIGE 
ACTIVITEIT - UITOEFENING - TIJDVAK - WERKNEMER - TEWERKSTELLING - DOEL.

De  werkloze  die  op  bijkomstige  wijze  een  activiteit  uitoefent  kan  slechts  
werkloosheidsuitkeringen genieten op voorwaarde dat hij die activiteit reeds uitoefende 
terwijl  hij  tewerkgesteld  was  als  werknemer,  en  dit  ten  minste  gedurende  de  drie 
maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; die bepaling strekt ertoe de werkloze 
de mogelijkheid te bieden, onder de voorwaarde die zij vermeldt, uitkeringen te genieten  
terwijl  hij  op  bijkomstige  wijze  een  activiteit  uitoefent  die  met  toepassing  van  de  
werkloosheidsreglementering  nochtans  als  arbeid  wordt  beschouwd1.  (Art.  48,  §1,  2° 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0038.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 februari 2003 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat luidens artikel 48, §1, 2° van het koninklijk besluit van 25 

november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in de versie ervan 
zoals het op het geschil van toepassing is, de werkloze die op bijkomstige wijze 
een activiteit uitoefent in de zin van artikel 45, slechts uitkeringen kan genieten 
op voorwaarde dat hij die activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was 
als werknemer, en dit ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de 
uitkeringsaanvraag;

Dat die bepaling afwijkt van artikel 44 van dat besluit dat bepaalt dat de werk-
loze, om uitkeringen te kunnen genieten wegens omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil, zonder arbeid en zonder loon moet zijn;

Dat zij ertoe strekt de werkloze de mogelijkheid te bieden, onder de voorwaar-
de die zij stelt, uitkeringen te genieten terwijl hij, op bijkomstige wijze een acti-
viteit uitoefent die met toepassing van voornoemd artikel 44 nochtans als arbeid 
wordt beschouwd; 

Overwegende dat het arrest overweegt "dat de enige vraag die in dit geschil 
rijst betrekking heeft op de al dan niet discriminatoire aard van de voorwaarde 

1 zie Cass.,  6 mei 1996, A.R. S.95.0041.F, nr.  147;  art.  48, §1, 2° K.B. 25 nov. 1991, voor de 
wijziging ervan bij het K.B. 23 nov. 2000.
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die wordt gesteld in artikel 48, §1, 2° van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, namelijk dat de werkloze ten minste gedurende drie maanden voorafgaand 
aan de uitkeringsaanvraag daadwerkelijk als werknemer moet hebben gewerkt";

Dat het arrest beslist dat "hoewel de ratio van die bepaling moet bestaan in de 
bevestiging van een toestand van beschikbaarheid, niettemin moet worden vast-
gesteld dat zij, door haar uitwerking - het gaat namelijk om de bestaansmiddelen 
van de betrokkene en van zijn gezin - een maatregel vormt die redelijkerwijs niet 
in verhouding staat tot het beoogde doel; (...) dat het bepaalde in artikel 48, §1, 
2°, (...) bijgevolg discriminatoir blijkt in de zin van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, en dat het (arbeids)hof, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, 
moet weigeren het toe te passen";

Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat voornoemd artikel 48, §1, 2°, 
ertoe strekt de werkloze in staat te stellen te bewijzen dat hij beschikbaar is voor 
de arbeidsmarkt en daaruit, op grond van de in het middel weergegeven redenen, 
afleidt dat die bepaling discriminatoir is en niet mag worden toegepast, dat arti-
kel, alsook de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei-

ser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

24 november 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 593

3° KAMER - 24 november 2003

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BESTAAN - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - BEGRIP - BORDENWASSER - VLOERTREKKER - ZICH OPRICHTEN.

De  beweging  waarmee  een  in  een  hotel  tewerkgestelde  bordenwasser  zich  uit  een  
voorovergebogen  houding  opricht  bij  het  dweilen  van  de  keukenvloer  met  een 
vloertrekker,  kan  een  plotselinge  gebeurtenis  zijn  in  de  zin  van  de  
Arbeidsongevallenwet1. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)

1 Zie  Cass.,  14  feb.  2000,  A.R.  S.98.0136.F,  nr.  117,  met  concl.  O.M.;  23  sept.  2002,  A.R. 
S.01.0089.F, nr. 469.
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(D. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0044.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 januari 2003 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel: 
Overwegende dat een arbeidsongeval met name het bestaan vereist van een 

plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en normale uitoefening van de dagtaak een plot-

selinge gebeurtenis kan zijn op voorwaarde dat, in die uitoefening, een element 
kan worden opgespoord dat  het  letsel  heeft  kunnen veroorzaken; dat evenwel 
niet wordt vereist dat genoemd element los staat van de uitvoering van de over-
eenkomst;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "[eiser], op het ogen-
blik dat hij rugpijn voelde, bezig was met de uitvoering van zijn normale dagta-
ken, namelijk het dweilen van de grond na de afwas", en na te hebben overwo-
gen dat "[eiser] in de uitvoering van zijn dagtaak en in de beweging waarmee hij 
zich oprichtte uit een voorovergebogen houding die bij de uitvoering van die 
taak  hoort,  geen  enkel  bijzonder  element  (omstandigheden,  toestand,  inspan-
ning...) aanwijst dat het letsel had kunnen veroorzaken", beslist dat "een plotse-
linge gebeurtenis" niet bewezen is; 

Dat het arrest aldus beslist dat het feit dat eiser rechtop ging staan, na zich 
voorover te hebben gebogen om een schraper te gebruiken, voor eiser een dage-
lijkse handeling is en bijgevolg geen plotselinge gebeurtenis;

Dat  het  arrest  derhalve de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april  1971 
schendt;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 
Tweede onderdeel:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het middel waarvan 

dit onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep;

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

Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de 
kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

24 november 2003 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 594

2° KAMER - 25 november 2003

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - FAILLISSEMENT - AL TE KOSTELIJKE MIDDELEN OM ZICH 
GELD TE VERSCHAFFEN - NIET BETALEN VAN SCHULD.

2º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - 
FAILLISSEMENT - AL TE KOSTELIJKE MIDDELEN OM ZICH GELD TE VERSCHAFFEN - NIET BETALEN VAN 
SCHULD - AFLOPEND MISDRIJF.

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - EENHEID VAN OPZET - VERMENGDE FEITEN - VEROORDELING TOT 
ÉÉN STRAF - BEPERKTE VERNIETIGING - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE 
SCHULDIGVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE STRAF.

1º  Art.  489bis,  1°  Sw.  stelt  o.a.  strafbaar  het  toestemmen door  een handelaar  of  een  
handelsvennootschap  die  zich  in  staat  van  faillissement  bevindt,  in  al  te  kostelijke 
middelen om zich geld te verschaffen met het  oogmerk om de faillietverklaring uit  te  
stellen; zo een middel kan o.m. het niet-betalen van een schuld zijn1.

2º De niet-betaling van een schuld door een handelaar of een handelsvennootschap die  
zich in staat van faillissement bevindt  met  het  oogmerk om de faillietverklaring uit  te  
stellen is voltrokken vanaf het ogenblik dat een vaststaande en opeisbare schuld niet  
betaald wordt; dit misdrijf is aldus een aflopend misdrijf2. (Art. 489bis, 1° Sw.)

3º  Wanneer  het  Hof  vaststelt  dat  de  schuldigverklaring  van  de  beklaagde  aan  een 
telastlegging en de uitgesproken straf  voor de wegens het  bestaan van eenheid van  
opzet vermengde feiten niet  naar recht verantwoord zijn,  terwijl  de wettigheid van de  
schuldigverklaring  aan  de  andere  telastlegging  niet  aangetast  is,  vernietigt  het  de  
bestreden  beslissing  in  zoverre  zij  de  beklaagde  schuldig  verklaart  aan  de 
eerstvernoemde telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot straf veroordeelt3.

1 Zie PH. TRAEST, “Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement”, in B. TILLEMAN 
(ed.), Ondernemingsstrafrecht, die Keure, 1999, 5 (23-24). 
2 Zie Cass., 2 sept. 1981, nr. 1.
3 Zie  Cass.,  30  mei  2000,  A.R.  P.98.0405.N,  nr.  329.  Het  Hof  heeft  te  dezen  de  beslissing, 
opgenomen in voornoemd precedent, dat op de vernietiging met verwijzing verworven blijft aan eiser 
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(M.)

ARREST

(A.R. P.03.0482.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 489bis, 1°, Strafwetboek bepaalt dat worden gestraft 

de personen bedoeld in artikel 489 die met het oogmerk om de faillietverklaring 
uit te stellen, aankopen hebben gedaan tot wederverkoop beneden de koers of 
toegestemd hebben in leningen, effectencirculaties en andere al te kostelijke mid-
delen om zich geld te verschaffen;

Dat die bepaling onder andere strafbaar stelt het toestemmen door een hande-
laar of een handelsvennootschap die zich in staat van faillissement bevindt, in al 
te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen met het oogmerk het faillisse-
ment  uit  te  stellen;  dat  zo  een middel,  onder  meer,  het  niet-betalen van  een 
schuld kan zijn;

Overwegende dat  de niet-betaling voltrokken is  vanaf het  ogenblik dat  een 
vaststaande en opeisbare schuld niet betaald wordt met het oog op het uitstellen 
van het faillissement dat in feite reeds bestaat; dat het misdrijf aldus een aflopend 
misdrijf is;

Overwegende dat de omstandigheid dat de gevolgen van de niet-betaling in de 
tijd kunnen voortduren, hieraan niet afdoet;

Overwegende dat de appèlrechters eiser schuldig verklaren aan de telastleg-
ging I, 1 (inbreuk op artikel 489bis, 1°, Strafwetboek), als zijnde een voortdu-
rend misdrijf gepleegd in de periode van 7 december 1993 tot 7 december 1994; 
dat de rechters daarbij niet zeggen dat het misdrijf is gepleegd nà 31 juli 1994, 
datum van inwerkingtreding van artikel 65 Strafwetboek zoals laatst vervangen, 
hetwelk zij toepassen met het oog op de strafbepaling;

Overwegende derhalve dat de appèlrechters de beslissingen waarbij zij eiser 
schuldig verklaren aan de telastlegging I, 1, en hem wegens de vermengde feiten 
B en I, 1, tot straf veroordelen, niet naar recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;

in cassatie dat voor alle hem ten laste gelegde feiten slechts één straf wordt opgelegd, niet hernomen. 
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B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering wat de schul-
digverklaring van eiser aan de telastlegging B betreft

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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser schuldig verklaart aan de 

feiten I, 1, en in zoverre het eiser wegens de vermengde feiten B en I, 1 tot straf 
veroordeelt;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 

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

25 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. M. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 595

2° KAMER - 25 november 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - AKTE VAN HOGER BEROEP - 
UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - 
BEROEPSCONCLUSIES - LOUTERE HERNEMING VAN DE CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER - 
GRIEF OF MIDDEL IN HOGER BEROEP.

1º Art. 1057, 7° Ger.W. dat voorschrijft dat met uitzondering van het geval waarin het hoger  
beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep op straffe van nietigheid  
de uiteenzetting van de grieven vermeldt, is niet toepasselijk in strafzaken. 

2º  Nu art.  210 Sv.  bepaalt  dat  de  beklaagde in  hoger  beroep wordt  gehoord  over  de  
nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis zijn ingebracht, vermag de  
appèlrechter  te  oordelen  dat  de  loutere  herneming van de conclusie  voor  de  eerste  
rechter als dusdanig geen nauwkeurig of concreet omschreven grief of middel in hoger  
beroep is1.

(V. e.a.)

1 Cass., 7 dec. 1993, A.R. 6893, nr. 505. 
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ARREST

(A.R. P.03.0549.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 maart 2003 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 verzoekschrift grieven voor. Zij stellen bovendien in 

een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt 
daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 1057, 7° Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk is in 

strafzaken;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende voor het  overige dat  naar  luid van artikel  210 Wetboek van 

Strafvordering de beklaagde in hoger beroep wordt gehoord over de nauwkeurig 
bepaalde grieven die tegen het vonnis zijn ingebracht;

Overwegende aldus dat de appèlrechters op grond van de in het middel weer-
gegeven redenen wettig vermogen te oordelen dat de loutere herneming van de 
conclusie voor de eerste rechter als dusdanig geen nauwkeurig of concreet om-
schreven grief of middel in hoger beroep is;

Dat het middel in zoverre 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 de cassatieberoepen; 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

25 november 2003 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. L. Wynant, Brussel en S. Lemiegre, Brussel.
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Nr. 596

2° KAMER - 25 november 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - CONCLUSIE VAN 
PARTIJ - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERMELDING IN HET VONNIS.

Geen wetsbepaling vereist dat de rechter in zijn vonnis uitdrukkelijk melding maakt van de 
overgelegde schriftelijke conclusie van een partij of van de inhoud van de vordering van  
het openbaar ministerie. 

(P.)

ARREST

(A.R. P.03.0746.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

25 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. L. Van De Vyver, Brussel.

Nr. 597

2° KAMER - 25 november 2003

ONVERDEELDHEID - BOEDELBESCHRIJVING BIJ NALATENSCHAP - 
AANGIFTEVERPLICHTING VAN PARTIJEN - OMVANG.

De  partijen  bij  een  boedelbeschrijving  die  is  opgesteld  naar  aanleiding  van  een  
nalatenschap zijn gehouden om melding te maken, niet alleen van de goederen die tot  
het vermogen in de strikte zin van de erflater behoren, maar ook van alle goederen die  
de erflater hen heeft geschonken, ongeacht de omstandigheid dat die schenking wel of 
niet  voor  inbreng of  inkorting  vatbaar  was en zonder dat  daarover  een uitdrukkelijke 
vraag aan de begunstigde partij dient te worden gesteld1. (Artt. 1175 en 1183 Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. P.03.0759.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

1 Cass.,  29 okt.  1973, A.C. 1974, 237;  24 okt.  1989, A.R. 3287, nr.  118 en 15 feb. 1994,  R.W. 
1994-95, 122.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter, in geval van vervolging op grond van het afleg-

gen van valse eed zoals bedoeld bij artikel 226, tweede lid, Strafwetboek, het 
verzwijgen van de bij boedelbeschrijving verplicht aan te geven goederen tot be-
loop van een deel van het in de inleidende akte aangewezen bedrag, aantal of 
hoeveelheid vermag bewezen te verklaren;

Overwegende dat de rechter zodoende het feit dat voorwerp is van de telastleg-
ging niet wijzigt, maar oordeelt over de gegrondheid van de strafvordering;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de in het onderdeel aangevoerde tegen-

strijdigheid niet bestaat;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel uitgaat van de gegrondheid van de in 

het eerste onderdeel vergeefs aangevoerde grief;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat de boedelbeschrijving als bedoeld in de artikelen 1175 en 

1183 Gerechtelijk Wetboek als doel heeft de omvang van een nalatenschap, een 
gemeenschap of een onverdeeldheid vast te stellen en aldus de basis vormt voor 
een latere verdeling;

Overwegende derhalve dat de partijen bij een boedelbeschrijving die is opge-
steld naar aanleiding van een nalatenschap gehouden zijn om melding te maken, 
niet alleen van de goederen die tot het "vermogen" in de strikte zin van de erfla-
ter behoren, maar ook van alle goederen die de erflater hen heeft geschonken, 
ongeacht de omstandigheid dat die schenking wel of niet voor inbreng of inkor-
ting vatbaar was;

Overwegende dat uit het oogmerk en de omvang van die verplichting volgt dat 
de aangifte ook betrekking heeft op elk goed waarvan het bestaan onbekend zou 
kunnen blijven in geval van niet-aangifte en zonder dat daarover een uitdrukke-
lijke vraag aan de begunstigde partij dient te worden gesteld;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat bij de boedelbeschrijving naar aanleiding 
van een nalatenschap, de begunstigde van een schenking de ontvangst daarvan 
alleen dient aan te geven in geval van uitdrukkelijke vraagstelling of in geval van 
vordering tot inbreng of inkorting, faalt naar recht;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing geen onwettigheid bevat die 
van aard is om eiser te schaden;

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

25 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 598

2° KAMER - 25 november 2003

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANVOERING DOOR BEKLAAGDE VAN 
POLITIONELE UITLOKKING - VERTROUWELIJKE INFORMATIE WAAROVER HET OPENBAAR 
MINISTERIE BESCHIKT - OVERLEGGING AAN RECHTER.

De enkele omstandigheid dat de beklaagde aanvoert dat het hem ten laste gelegde misdrijf  
het  gevolg  is  van  provocatie  door  de  politie,  brengt  niet  met  zich  mee  dat  alle  
vertrouwelijke  informatie  waarover  het  openbaar  ministerie  beschikt  in  verband  met 
misdadige  activiteiten  die  het  misdrijf  voorafgaan,  aan  de  rechter  moet  worden  
overgelegd1.

(R.)

ARREST

(A.R. P.03.1119.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel

1 Zie Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0561.N, nr. 667. 
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1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het feit dat het openbaar ministerie geacht wordt loyaal op te 

treden, geen miskenning van het vermoeden van onschuld oplevert;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de beklaagde aanvoert dat het 

hem ten laste gelegde misdrijf het gevolg is van provocatie door de politie, niet 
met zich meebrengt dat alle vertrouwelijke informatie waarover het openbaar mi-
nisterie beschikt in verband met misdadige activiteiten die het misdrijf vooraf-
gaan, aan de rechter moet worden overgelegd;

Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt of de hem overgelegde fei-
telijke gegevens volstaan om zijn overtuiging te vormen met betrekking tot het 
op verboden politionele uitlokking gestoelde verweer, inzonderheid of dergelijke 
uitlokking uitgesloten is omdat de beklaagde reeds vóór het optreden van de po-
litiediensten het misdadig opzet had om het misdrijf te plegen;

Dat de rechter daardoor noch het recht van verdediging, noch het recht op een 
eerlijk proces miskent;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel volledig opkomt tegen het onaantastbare oor-

deel in feite van de appèlrechters dat zij voldoende ingelicht zijn om de schuld-
vraag te beantwoorden; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de vermelding dat er "aanwijzingen van mensenhandel" wa-

ren, geen vermoeden van schuld van eiser inhoudt;
Dat het middel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest berust, mitsdien 

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 eiser in de kosten.

25 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. V. Van Aelst, Antwerpen.
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Nr. 599

2° KAMER - 25 november 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN.

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van  
inbeschuldigingstelling  dat,  uitspraak  doende  met  toepassing  van  de  artikelen  
61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering, geen eindbeslissing inhoudt en geen  
uitspraak  doet  in  één  der  gevallen  bepaald  in  artikel  416,  tweede  lid  Wetboek  van 
Strafvordering1.

(V.)

ARREST

(A.R. P.03.1280.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het bestreden arrest, dat uitspraak doet met toepassing van 

de artikelen 61quinquies en 127 Wetboek van Strafvordering, geen eindbeslis-
sing inhoudt en geen uitspraak doet in een der gevallen bepaald in artikel 416, 
tweede 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.

25 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Duchi, Kortrijk.

1 Cass., 24 maart 1999, A.R. P.99.0234.F, nr. 179 en 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278. 
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Nr. 600

2° KAMER - 25 november 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
VERZOEK TOT OPHEFFEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING.

Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van  
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doende over het hoger beroep tegen de beschikking  
van  de  onderzoeksrechter  waarbij  het  verzoek  tot  het  opheffen  van  een  
onderzoekshandeling, ingediend met toepassing van art. 61quater Sv., wordt afgewezen,  
nu  deze  beslissing  geen  eindbeslissing  is  noch  uitspraak  doet  in  één  der  gevallen 
bepaald in art. 416, tweede lid Sv.1 

(Sandria N.V.)

ARREST

(A.R. P.03.1284.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 augustus 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
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 drie middelen voor. 
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het hoger beroep van eiseres 

tegen de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij haar verzoek tot het op-
heffen van een onderzoekshandeling, ingediend met toepassing van artikel 61-
quater Wetboek van Strafvordering, wordt afgewezen;

Overwegende dat deze beslissing geen eindbeslissing is, noch uitspraak doet in 
één der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is; 
B. Onderzoek van de middelen 
Overwegende dat de middelen, die geen verband houden met de ontvankelijk-

heid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;

1 Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299.
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

25 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 601

2° KAMER - 26 november 2003

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING - KAMERVOORZITTER IN HET HOF VAN BEROEP - 
VOORAFGAANDE KENNIS - VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN - ANDER RECHTERLIJK AMBT - 
NIETIGHEID.

Wanneer  een  kamervoorzitter  in  het  hof  van  beroep  eerst  van  de  zaak  heeft  
kennisgenomen als voorzitter van het hof van assisen, waarbij hij een gedeelte van het  
debat over de grond van de zaak heeft geleid, en vervolgens, in de uitoefening van een 
ander rechterlijk ambt, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling in dezelfde zaak  
uitspraak  heeft  gedaan  over  de  handhaving  van  de  voorlopige  hechtenis  van  de  
beschuldigde, is het arrest van die kamer van inbeschuldigingstelling nietig1.  (Art. 292, 
tweede lid Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1485.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop 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
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 292, tweede 

lid van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat, luidens artikel 292, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, de beslissing nietig is wanneer ze gewezen is door een rechter die daar-
voor, bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt, kennisgenomen heeft van 
de zaak;

Overwegende dat Henry-Paul Godin, voorzitter van de kamer bij het Hof van 

1 Zie Cass., 19 dec. 1984, A.R. 3482, nr. 247; 25 mei 1988, A.R. 6564, nr. 588; 22 jan. 1991, A.R. 
4213, nr. 265; 16 juni 1999, A.R. P.98.0739.F, nr. 362, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.
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Beroep te Luik, eerst van de zaak kennisgenomen heeft in de hoedanigheid van 
voorzitter van het Hof van Assisen van de Provincie Luik, waarbij hij een ge-
deelte van het debat over de grond van de zaak heeft geleid; dat hij vervolgens, 
in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt, over dezelfde zaak uitspraak 
heeft gedaan in de hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, wat betreft de handhaving van eisers voorlopige hechtenis;

Dat het bestreden arrest derhalve nietig is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de aangevoerde 

middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing;
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 Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

26 november 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J.-P. Mayence, Charleroi.

Nr. 602

1° KAMER - 27 november 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - BESLISSING IN HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING — BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE 
TENUITVOERLEGGING - BESLISSING IN HOGER BEROEP.

1º en 2° De beslissing in hoger beroep over de vordering om, alvorens het hoger beroep te  
behandelen, de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe te staan, is 
een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat1. (Art. 1401 Ger.W.)

(JUDENI N.V. T. ALGEMENE BOUWONDERNEMING SCHEERLINCK-DE MESMAECKER N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0389.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

27 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-

1 Zie Cass., 3 jan. 1992, A.R. 7335, nr. 225 (impliciete beslissing tot ontvankelijkheid).
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gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 603

1° KAMER - 27 november 2003

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARTIKEL 747, §2 GER.W. 
- STREKKING - LAATTIJDIGE CONCLUSIE - GEVOLG - MACHT VAN DE RECHTER.

Artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die nalaat  
binnen  de  door  de  rechter  bepaalde  termijn  een  conclusie  te  nemen  hierdoor 
noodzakelijk  het  recht  verbeurt  om in een latere termijn een conclusie te nemen;  de 
rechter  mag  echter  op  vordering  van  een  wederpartij  een  deloyale  proceshouding  
sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat weren1. (Art. 747, §2 Ger.W.)

(ZURICH UNIVERSAL N.V. T. INTRAKA B.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0438.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 april 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, §2 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 747, §2, gewijzigd 

bij de wetten van 3 augustus 1992 en 23 maart 1995).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van vernietiging zegt voor recht dat de besluiten van tweede ver-

weerster zoals ter griffie neergelegd op 2 oktober 2000 als laattijdig uit de debatten dienen 
geweerd en zegt voor recht dat eiseres gehouden is tot uitkering aan eerste verweerster 
en/of tweede verweerster van de contractueel bedongen vergoeding naar aanleiding van 
de diefstal van de bewuste trekker merk Scania op grond dat de eerste besluiten van twee-
de verweerster laattijdig ter griffie neergelegd werden op 2 oktober 2000 terwijl de ter-
mijn daartoe bepaald was bij  beschikking van 26 juni 2000 tot  uiterlijk 29 september 
2000, dat deze conclusies derhalve uit de debatten dienen geweerd; dat haar tweede con-
clusies (syntheseconclusies) tijdig neergelegd werden ter griffie op 26 december 2000 
vermits haar daartoe in voormelde beschikking een termijn verleend werd tot 29 december 
2000 en dat uit het artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek niet blijkt dat ingevolge 

1 Zie Cass., 14 maart 2002, A.R. C.00.0198.N, nr. 179.
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de laattijdigheid van haar eerste besluiten en de wering daarvan uit de debatten, haar late-
re tijdig neergelegde besluiten eveneens uit de debatten dienen geweerd.

Grieven
Het artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijnen om conclusie 

te nemen, op verzoek van ten minste een van de partijen, kunnen bepaald worden door de 
voorzitter of de door hem aangewezen rechter, dat deze magistraat de termijnen om con-
clusie te nemen en de rechtsdag bepaalt en dat onverminderd de toepassing van de uitzon-
deringen bedoeld in artikel 748, §§1 en 2, de conclusies die zijn overgelegd na het ver-
strijken van de aldus vastgestelde termijnen, ambtshalve uit de debatten worden geweerd. 
Het bestreden arrest stelt vast dat de tweede conclusie van tweede verweerster, zijnde haar 
syntheseconclusie, tijdig neergelegd werd ter griffie op 26 december 2000 vermits haar 
daartoe bij beschikking van 26 juni 2000 een termijn verleend werd tot 29 december 2000 
maar dat de eerste besluiten van tweede verweerster laattijdig ter griffie neergelegd wer-
den op 2 oktober 2000 terwijl de termijn daartoe bij voormelde beschikking bepaald was 
tot uiterlijk 29 september 2000. De syntheseconclusie van tweede verweerster is praktisch 
zonder meer de letterlijke herhaling van haar eerste, laattijdig neergelegde conclusie en ei-
seres vorderde dan ook in haar syntheseconclusie om de syntheseconclusie van tweede 
verweerster ambtshalve uit de debatten te weren omdat niet kan aanvaard worden dat de 
tweede termijn,  die  diende voor  wederantwoord,  zou worden gebruikt  zoals  de eerste 
voorziene termijn (zie de syntheseconclusie van eiseres, pag. 3). De partij die de termijn 
heeft laten verstrijken welke vastgesteld was om zijn eerste besluiten neer te leggen, kan 
inderdaad niet voor het eerst zijn gehele argumentatie ontwikkelen in een tweede conclu-
sie neergelegd binnen de termijn bepaald om conclusie van wederantwoord te nemen ook 
al bepaalt de beschikking van 26 juni 2000 dat de laatste conclusie van partijen een herne-
mende conclusie zal zijn vermits enkel die conclusies kunnen hernomen worden die niet 
ambtshalve uit de debatten dienen geweerd;

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat uit het artikel 747, §2 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet blijkt dat ingevolge de laattijdigheid van de eerste besluiten 
van tweede verweerster en de wering daarvan uit de debatten, haar latere tijdig neergeleg-
de besluiten eveneens uit de debatten dienen geweerd (schending van de artikelen 747, §2 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat wanneer de rechter krachtens artikel 747, §2 van het Gerech-

telijk Wetboek termijnen bepaalt om conclusie te nemen, de conclusie die na het 
verstrijken van de bepaalde termijn is overgelegd, ambtshalve uit het debat moet 
worden geweerd;

Dat dit artikel niet de strekking heeft dat een partij die nalaat binnen de aldus 
bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor noodzakelijk het recht ver-
beurt om in een latere termijn een conclusie te nemen;

Dat de rechter op vordering van een wederpartij echter een deloyale proce-
shouding mag sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat mag we-
ren;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat:

1. de eerste verweerster, bij verzoekschrift van 16 maart 2000, hoger beroep 
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instelde tegen het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, gewe-
zen op 27 januari 2000;

2. ingevolge de beschikking van de Voorzitter van de Vijfde Kamer Bis van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, op 26 juni 2000 gewezen overeenkomstig ar-
tikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek:

- de tweede verweerster tot uiterlijk 29 september 2000 beschikte "om conclu-
sie  ter  griffie  neer  te  leggen  en  terzelfdertijd  aan  de  andere  partijen  toe  te 
zenden",

- eiseres tot uiterlijk 31 oktober 2000 beschikte "om conclusie ter griffie neer 
te leggen en terzelfdertijd aan de andere partijen toe te zenden",

-  de  eerste  verweerster  tot  uiterlijk  30  november  2000 beschikte  "om ant-
woordconclusie ter griffie neer te leggen en terzelfdertijd aan de andere partijen 
toe te zenden",

- de tweede verweerster tot uiterlijk 29 december 2000 beschikte "om conclu-
sie van wederantwoord ter griffie neer te leggen en terzelfdertijd aan de andere 
partijen toe te zenden",

- eiseres tot uiterlijk 31 januari 2000 beschikte "om conclusie van wederant-
woord ter griffie neer te leggen en terzelfdertijd aan de andere partijen toe te zen-
den";

3. de Voorzitter verder stelde "dat de laatste conclusie van partijen een herne-
mende conclusie zal zijn waarin alle elementen die in vorige conclusies werden 
ontwikkeld en waarin wordt volhard, op een coherente en logisch geordende wij-
ze worden hernomen";

4. de tweede verweerster haar eerste conclusie ter griffie neerlegde op 2 okto-
ber 2000 en haar syntheseconclusie, die haar eerste conclusie "herneemt en ver-
vangt", op 26 december 2000;

Overwegende dat  de appèlrechter  vaststelt  "dat  de  eerste  besluiten van (de 
tweede verweerster) laattijdig ter griffie neergelegd werden op 2 oktober 2000 
terwijl de termijn daartoe bepaald was bij beschikking van 26 juni 2000 tot uiter-
lijk 29 september 2000" en "dat deze conclusies derhalve uit de debatten dienen 
geweerd"; dat de appèlrechter verder vaststelt "dat haar tweede conclusie (syn-
theseconclusie) tijdig neergelegd werd ter griffie op 26 december 2000 vermits 
haar daartoe in voormelde beschikking een termijn verleend werd tot 29 decem-
ber 2000";

Dat de appèlrechter vervolgens oordeelt "dat uit artikel 747, §2 van het Ge-
rechtelijk Wetboek niet blijkt dat ingevolge de laattijdigheid van haar eerste be-
sluiten en de wering daarvan uit de debatten, haar tijdig neergelegde besluiten 
eveneens uit de debatten dienen geweerd";

Dat hij aldus artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,



Nr. 603 - 27.11.03 HOF VAN CASSATIE 2205 

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

27 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Houtekier, Geinger en De Gryse.

Nr. 604

1° KAMER - 28 november 2003

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GERECHTELIJKE 
AANZUIVERINGSREGELING - VOORWERP.

De gerechtelijke aanzuiveringsregeling  hoeft  niet  noodzakelijk  te  leiden tot  de algehele 
voldoening van de schuldeisers1. (Art. 1675/13, §1 Ger.W.)

(S. T. VERBRAUCHERSCHUTZZENTRALE OSTBELGIEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0208.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 februari 2001 door het Hof 

van Beroep te Luik gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 1675/3, derde lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, de aanzuiveringsregeling ertoe strekt de financiële toestand van de schul-
denaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelij-
ke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn ge-
zin een menswaardig leven kunnen leiden;

Overwegende dat, indien de in artikel 1675/12, §1 van dat wetboek bedoelde 
maatregelen niet volstaan om die doelstelling te bereiken, de rechter, ingevolge 
artikel 1675/13, op verzoek van de schuldenaar, kan besluiten tot elke ander ge-
deeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, onder de in dat artikel 
opgesomde voorwaarden;

Overwegende dat uit die wetsbepaling volgt dat de aanzuiverings-regeling niet 
noodzakelijk hoeft te leiden tot de algehele voldoening van de schuldeisers;

1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas. 2003, I, nr. 604.
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Overwegende dat eiseres in haar appèlconclusie uitdrukkelijk de toepassing 
van voornoemd artikel 1675/13 gevorderd heeft; dat haar echtgenote en zijzelf 
aanvaard hebben dat het gemeenschappelijk pand te gelde werd gemaakt;

Overwegende dat het hof van beroep, dat de vordering op grond van de in het 
middel vermelde redenen afwijst zonder de mogelijkheid in aanmerking te ne-
men van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling die voorziet in een gedeeltelijke 
kwijtschelding van de schulden, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

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  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik, uit-

spraak doende in de Duitse taal.

28 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Verbist.

Nr. 605

1° KAMER - 28 november 2003

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE) 
- DUUR - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN, DIENSTEN EN GOEDEREN - RECHTSVORDERING VAN 
DE VERZORGINGSINSTELLING - PATIËNT - BEGRIP.

Onder patiënt moet worden begrepen iedere persoon die aan de verzorgingsinstelling de in  
die bepaling bedoelde verstrekkingen moet betalen, wanneer de verjaring jegens hem 
niet door een bijzondere bepaling is geregeld. (Art. 2277bis B.W.)

(CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME ET REINE FABIOLA v.z.w. T. Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0241.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 mei 2000 in laatste aanleg 

gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat ingevolge artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, de 

rechtsvordering van de verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen 
geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen verjaart ten over-
staan van de patiënt door verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf 
het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt;

Overwegende dat onder patiënt begrepen moet worden iedere persoon die je-
gens de verzorgingsverstrekker de in die bepaling bedoelde verstrekkingen moet 
betalen, en wanneer de verjaring van de rechtsvordering jegens hem niet door 
een bijzondere bepaling is geregeld;

Overwegende dat de vrederechter, na te hebben vastgesteld dat het bezwaar 
betrekking heeft op onbetaalde facturen voor zorgen aan de beide kinderen van 
de verweerders en dat laatstgenoemden de verjaring van de schuld ingevolge ar-
tikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek hebben aangevoerd, wettig beslist die 
verjaring toe te passen op de rechtsvordering van eiseres;

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

28 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 606

1° KAMER - 28 november 2003

1º HUWELIJK - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN - SCHULD 
TEN BEHOEVE VAN DE HUISHOUDING - FEITELIJKE SCHEIDING - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDE.

2º HUWELIJK - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ECHTGENOTEN - SCHULD 
TEN BEHOEVE VAN DE HUISHOUDING - FEITELIJKE SCHEIDING - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDE - 
TIJDSTIP.

1º De hoofdelijkheid voor de betaling van een schuld die door één der echtgenoten wordt 
aangegaan ten behoeve van de huishouding, impliceert het bestaan van die huishouding  
en kan bijgevolg niet worden aangevoerd in het geval van feitelijke scheiding, tenzij de  
derde gecontracteerd heeft  zonder op de hoogte te zijn van de scheiding1.  (Art.  222, 
eerste lid B.W.)

2º Om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van art. 222, eerste lid B.W. zijn vervuld 

1 Cass., 15 okt. 1999, A.R. C.98.0236.F, nr. 536.
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en of de derde contracterende op de solvabiliteit van de ene en de andere echtgenoot  
heeft  kunnen rekenen,  dient  men zich  te  plaatsen op het  tijdstip  dat  het  contract  is  
gesloten. (Art. 222, eerste lid B.W.)

(CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME ET REINE FABIOLA v.z.w. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0496.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 december 2000 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat de feitelijke scheiding 

van de echtgenoten enkel aan de derde-schuldeiser kan worden tegengeworpen 
indien hij gecontracteerd heeft zonder op de hoogte te zijn van de scheiding; dat 
zulks hier niet het geval is; dat eiseres immers bij de tenuitvoerlegging van het 
vonnis vernomen heeft dat L. met verweerster was gehuwd";

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te vermelden dat de toestand van een 
schuldeiser die niet op de hoogte is van de feitelijke scheiding van de echtgeno-
ten, niet vergelijkbaar is met de toestand van een schuldeiser die niet op de hoog-
te is van hun huwelijk;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 222, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, 

"iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de 
huishouding (...), de andere echtgenoot hoofdelijk verbindt";

Overwegende dat de door die wetsbepaling ingestelde hoofdelijkheid het be-
staan van een huishouding impliceert en bijgevolg niet kan worden aangevoerd 
in het geval van feitelijke scheiding, tenzij de derde gecontracteerd heeft zonder 
op de hoogte te zijn van de scheiding;

Overwegende dat die wetsbepaling slechts ertoe strekt het krediet te versterken 
van de echtgenoot die handelt ten behoeve van de huishouding; dat om na te 
gaan of de toepassingsvoorwaarden van voornoemd artikel zijn vervuld en of de 
derde contracterende op de solvabiliteit van de ene en de andere echtgenoot heeft 
kunnen rekenen, men zich dient te plaatsen op het tijdstip dat het contract is ge-
sloten;

Overwegende dat het middel dat aanvoert dat "elk van de echtgenoten hoofde-



Nr. 606 - 28.11.03 HOF VAN CASSATIE 2209 

lijk verbonden is jegens de schuldeiser, aangezien het een schuld betreft die aan-
gegaan is 'ten behoeve van de huishouding' en zulks, ook al was de schuldeiser 
niet op de hoogte van het bestaan van het huwelijk", faalt naar recht;

Derde onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis naar recht verantwoord is door de reden 

waartegen het tweede onderdeel tevergeefs opkomt; 
Dat dit onderdeel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mits-

dien bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 607

1° KAMER - 28 november 2003

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
GEMEENSCHAPPELIJKE SCHULD - VERHAAL - NIET-CONTRACTERENDE ECHTGENOOT - 
HOEDANIGHEID.

Wanneer  een  rechtsvordering  wordt  ingesteld  om  een  gemeenschappelijke  schuld  te 
verhalen, is de echtgenoot die krachtens de regels tot vaststelling van de omvang van de 
wettelijke gemeenschap tot  de schuld is gehouden,  geen derde ten aanzien van zijn  
mede-echtgenoot die heeft gecontracteerd. (Artt. 1405, 1406, 1407 en 1408 B.W.)

(CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME ET REINE FABIOLA v.z.w. T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0270.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 juli 2001 in laatste aanleg 

gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
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Eerste onderdeel
Overwegende dat de vrederechter oordeelt dat het debat over de zaak zelf niet 

gesloten was; dat hij aldus zijn beslissing op een onafhankelijke en niet door ei-
seres bekritiseerde wijze met redenen heeft omkleed;

Dat het onderdeel, ook al was het gegrond, bij gebrek aan belang niet ontvan-
kelijk is;

Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat eiseres haar rechtsvorde-

ring grondt op de artikelen 1405 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat eiseres, krachtens die wetsbepalingen, beoogt een gemeen-

schappelijke schuld van verweerster en van haar echtgenoot te verhalen;
Overwegende dat de echtgenoot, die krachtens de regels tot vaststelling van de 

omvang van de wettelijke gemeenschap tot de schuld is gehouden, geen derde is 
ten aanzien van zijn mede-echtgenoot die heeft gecontracteerd;

Dat het onderdeel dat aanvoert dat de rechtsvordering strekt tot betaling van 
aan een derde geleverde prestaties, faalt naar recht;

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

28 november 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. T'Kint.
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