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Nr. 1

3° KAMER - 3 januari 2005

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ARBEID - WERKLOZE - ARBEID VOOR 
ZICHZELF - BEGRIP - BESTUURDER VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP.

De  hoedanigheid  van  bestuurder  van  een  handelsvennootschap  waarin  de  werkloze  
houder is van dat mandaat, moet worden aangemerkt als een activiteit die deze werkloze  
tijdens zijn werkloosheid voor zichzelf uitoefent en die ingeschakeld kan worden in het  
economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone 
beheer van het eigen bezit, al betreft het een onbezoldigd mandaat1. (Art. 45, eerste lid, 
1° en laatste lid, 1° Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 3, §1, vierde lid K.B. nr. 38, 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, B.S. 29 juli 1967)

(R.V.A. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0091.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 6 januari 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan waarvan het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44, 45, eerste lid, 1° en 7, inzonderheid 1°, 48, §1, inzonderheid 1° (arti-

kel 48, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 
november 2000), 153 (zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit van 29 juni 2000), 154, eerste lid (zoals het van kracht was vóór de wijziging er-
van bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000) en 169, eerste lid van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

- artikel 3, §1, eerste en vierde lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 18 november 1976.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en vernietigt dientengevolge de beslissing van 19 

april 1999, op grond waarvan de directeur van het werkloosheidsbureau eiser had uitge-
sloten van het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen met ingang van 29 december 
1997, wegens het feit dat hij op dat ogenblik verzuimd had zijn opdracht van bestuurder in 
een handelsvennootschap aan te geven, en had beslist de vanaf die datum ten onrechte 
verkregen werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen en verweerder twee uitsluitingstraf-
fen had opgelegd omdat hij de vereiste verklaring niet had gedaan en zijn arbeid evenmin 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 1.
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op zijn controlekaart had aangeduid;
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"De administratieve beslissing is genomen op grond van de artikelen 44 en 45 van het 

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en 
uitsluitend op die grond. Ze is gegrond op het feit dat [verweerder] een activiteit voor 
zichzelf uitoefent, die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goede-
ren en diensten en die niet beperkt is tot het beheer van het eigen bezit. Volgens vaststaan-
de rechtspraak is de activiteit van een persoon die een opdracht in een vennootschap uit-
oefent, een activiteit voor zichzelf.

[...] [Verweerder] bezit coöperatieve aandelen. Zijn werkzaamheid als bestuurder is dus 
de activiteit die hij voor zichzelf verricht, ook al is het mandaat onbezoldigd, aangezien 
het in de eerste plaats gaat om de activiteit en niet om de bezoldiging.

Er hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende types uitgeoefen-
de mandaten. Een bestuurder die belang heeft bij de goede werking van de vennootschap 
omdat hij deelbewijzen of aandelen bezit, verricht een bijkomende activiteit voor zichzelf, 
wat een werkloze (die niet met vervroegd pensioen is gegaan) alleen is toegestaan onder 
de bij de artikelen 45 en 48 van het koninklijk besluit bepaalde voorwaarden. Het doet op 
zich niet terzake dat het gaat om een mandaat van gedelegeerd bestuurder (of zaakvoer-
der) dan wel om dat van een gewoon bestuurder. 

Artikel 45, laatste lid, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 maart 1996, preci-
seert wat moet worden verstaan onder activiteit die beperkt is tot normaal bestuur. Drie 
voorwaarden moeten gelijktijdig worden vervuld:

- de activiteit mag niet 'daadwerkelijk' zijn ingeschakeld in het economisch ruilverkeer 
van goederen en diensten en kan niet worden uitgeoefend met het oog op het verkrijgen 
van een opbrengst;

- de activiteit mag alleen ertoe strekken de waarde van de goederen in stand te houden 
of slechts in beperkte mate te verhogen;

- door haar omvang mag de activiteit het zoeken naar of het uitoefenen van een dienst-
betrekking niet in het gedrang brengen.

[Verweerder] betoogt dat hij aan die voorwaarden voldoet, zodat hij de activiteit zonder 
voorafgaande aangifte mocht uitoefenen.

Eerste voorwaarde
[Verweerder] wijst erop dat hij daarvoor een activiteit had uitgeoefend als werknemer, 

waarbij hij het dagelijks bestuur waarnam, en hij na zijn vervroegd pensioen tot bestuur-
der is benoemd en een andere werknemer zijn functie van zaakvoerder had overgenomen.

Hij leidt daaruit dus blijkbaar af dat de activiteit niet daadwerkelijk is ingeschakeld in 
het economisch ruilverkeer van goederen en diensten.

Welk onderscheid moet er worden gemaakt tussen een ingeschakelde activiteit en een 
daadwerkelijk ingeschakelde activiteit?

Het kan alleen gaan om het onderscheid tussen een theoretische situatie en deze situa-
tie; zo is een mandaat van bestuurder een ingeschakelde activiteit maar in bepaalde om-
standigheden kan die activiteit niet daadwerkelijk ingeschakeld zijn. Een dergelijke situa-
tie kan zich voordoen wanneer de uitgeoefende activiteit verwaarloosbaar en dus van wei-
nig nut is voor de goede werking van de onderneming.

Daarom moet nog niet bewezen zijn dat de werkloze geen enkele activiteit uitoefent, 
zoniet zou de reglementering incoherent zijn. Die precisering is immers toegevoegd en 
kan niet worden genegeerd of als onbeduidend worden beschouwd, aangezien moet wor-
den uitgegaan van het beginsel dat de tekst van de wet of van de reglementering betekenis 
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moet hebben.
Te dezen is de vennootschap een coöperatieve vennootschap waarvan het dagelijks be-

stuur in werkelijkheid is toevertrouwd aan een bezoldigd zaakvoerder, die onder het toe-
zicht staat van een raad van bestuur.

Hoewel de statuten van de coöperatieve vennootschap bepalen (artikel 17) dat de raad 
van bestuur over de ruimste bevoegdheden beschikt, staan ze ook toe dat die bevoegdhe-
den geheel of gedeeltelijk worden overgedragen (artikel 18). Die overdracht is dus con-
form de statuten en niets wijst erop dat die overdracht niet daadwerkelijk is geschied, zo-
als dat het geval was op het ogenblik dat [verweerder] een bezoldigd zaakvoerder was.

[Verweerder] betoogt, zonder daarin tegengesproken te worden, [...] dat de raad van be-
stuur waarvan hij deel uitmaakte, drie of vier keer per jaar vergaderde.

In die omstandigheden kan de activiteit van bestuurder, die uitgeoefend wordt in die 
kleine coöperatieve vennootschap (waarbij beklemtoond moet worden dat haar statuten 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 januari 1962 moeten zijn opgemaakt, en meer 
bepaald overeenkomstig artikel 2, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 septem-
ber 1986, krachtens hetwelk de mandaten van bestuurder onbezoldigd moeten zijn, met 
uitzondering van eventuele presentiegelden), niet als daadwerkelijk ingeschakeld worden 
omschreven.

Daarenboven  gaat  het  om een  onbezoldigd  mandaat  en  beschikt  [verweerder]  over 
slechts 2.000 van de 30.500 coöperatieve aandelen. Er wordt daarenboven niet betoogd 
dat presentiegelden zouden zijn toegekend.

Aan beide onderdelen van de eerste voorwaarde is dus voldaan.
Tweede voorwaarde
De activiteit kan alleen ertoe strekken de waarde van de goederen in stand te houden of 

in beperkte mate te verhogen.
Dat is te dezen kennelijk het geval.
Niet  alleen  bezit  [verweerder],  relatief  gezien,  slechts  een  miniem aantal  aandelen 

(minder dan 7 pct.), maar was de activiteit die [verweerder] uitoefende in het kader van 
zijn mandaat, daarenboven niet echt belangrijk en kon deze de waarde van de goederen 
niet verhogen.

Derde voorwaarde
Door zijn omvang mag de activiteit noch het zoeken naar noch de uitoefening van een 

dienstbetrekking in het gedrang brengen.
Zoals  gezegd  is  de  uitgeoefende  activiteit  miniem en  was  verweerder  daarenboven 

reeds voltijds met vervroegd pensioen, wat de directeur blijkbaar is ontgaan toen hij de li-
tigieuze beslissing heeft genomen.

Bijgevolg was voldaan aan de drie voorwaarden, vereist bij artikel 45, laatste lid, en 
kon de activiteit worden uitgeoefend zonder voorafgaande aangifte.

De beslissing moet derhalve worden vernietigd en [verweerder] moet in zijn rechten 
worden hersteld".

Grieven
Luidens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-

loosheidsreglementering, moet de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 45, eerste lid, 1° van dat besluit, moet voor de toepassing van artikel 
44 als arbeid worden beschouwd, de activiteit die de werkloze voor zichzelf verricht en 
die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en 
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die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit.
Artikel 45, zevende lid, bepaalt dat, voor de toepassing van het eerste lid, 1° van dat ar-

tikel, een activiteit slechts beschouwd wordt als een activiteit die beperkt is tot het gewo-
ne beheer van het eigen bezit indien gelijktijdig is voldaan aan de drie, in het arrest her-
haalde voorwaarden en, in de eerste plaats, aan de voorwaarde dat de activiteit niet daad-
werkelijk is ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en "niet 
is uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een opbrengst".

Artikel 3, §1 van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal sta-
tuut der zelfstandigen bepaalt:

- in het eerste lid, dat ieder natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uit-
oefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut ver-
bonden is, beschouwd moet worden als een zelfstandige;

- in het [vierde] lid, dat de personen die worden benoemd tot mandataris in een aan de 
Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennoot-
schap of vereniging, op onweerlegbare wijze vermoed worden in België een zelfstandige 
beroepsbezigheid uit te oefenen. Welnu, een beroepsbezigheid impliceert noodzakelijker-
wijs een activiteit die uitgeoefend wordt met het oog op het verkrijgen van een opbrengst, 
al brengt ze geen inkomsten op.

Zoals uit de vaststellingen van het arrest blijkt, was verweerder bestuurder van een coö-
peratieve vennootschap en is een dergelijke vennootschap onderworpen aan de Belgische 
vennootschapsbelasting. Wegens zijn bestuurdersmandaat moest dus besloten worden dat 
verweerder beroepsarbeid verrichtte met het oog op het verkrijgen van een opbrengst.

In zoverre het arrest zijn beslissing grondt op het onbezoldigd karakter van dat mandaat 
en verweerders minieme activiteit, miskent het derhalve de regel dat die activiteit, om te 
kunnen worden beschouwd als een activiteit die beperkt is tot het gewone beheer van het 
eigen bezit en dus als arbeid die niet onverenigbaar is met het voordeel van de werkloos-
heidsuitkeringen, niet kan worden uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een op-
brengst (schending van de artikelen 44, 45, eerste lid, 1° en zevende lid, 1° van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering), mis-
kent het de gevolgen van het onweerlegbaar vermoeden, volgens hetwelk de bestuurder 
van een handelsvennootschap geacht moet worden een beroepsbezigheid -  en dus een 
winstgevende activiteit - uit te oefenen als zelfstandige (schending van artikel 3, §1, eerste 
en vierde lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 november 
1996), en schendt het daarenboven de overige, in de aanhef van het middel bedoelde be-
palingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsre-
glementering.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat, luidens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 novem-

ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de werkloze, om uitkerin-
gen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zon-
der arbeid en zonder loon moet zijn;

Dat krachtens artikel 45, eerste lid, 1° van dat besluit, de voor zichzelf verrich-
te  activiteit  die  ingeschakeld kan worden in het  economische ruilverkeer  van 
goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen 
bezit, voor de toepassing van artikel 44 beschouwd wordt als arbeid;

Dat artikel 45, laatste lid van datzelfde besluit bepaalt dat, voor de toepassing 
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van het eerste lid, een activiteit 1°, slechts beschouwd wordt als een activiteit die 
beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit, indien gelijktijdig is vol-
daan aan drie voorwaarden, met als eerste voorwaarde dat de activiteit niet daad-
werkelijk ingeschakeld mag zijn in het economisch ruilverkeer van goederen en 
diensten en niet mag worden uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een 
opbrengst;

Overwegende dat de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een han-
delsvennootschap een activiteit is die voor zichzelf wordt verricht in de zin van 
artikel 45, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 25 november 1991;

Dat een dergelijke beroepsbezigheid uitgeoefend wordt met het oog op het ver-
krijgen van een opbrengst, al brengt ze geen inkomsten op; dat ze derhalve geen 
activiteit is die beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit in de zin van 
artikel 45, laatste lid van dat besluit;

Overwegende dat het arrest dat, om te beslissen dat de door verweerder uitge-
oefende  activiteit  van  bestuurder  van  een  coöperatieve  vennootschap  beant-
woordt aan de eerste voorwaarde van artikel 45, laatste lid van het koninklijk be-
sluit van 25 november 1991, acht slaat op het minieme belang van die activiteit, 
het onbezoldigd karakter van zijn mandaat, de afwezigheid van presentiegelden 
en zijn beperkt aantal coöperatieve aandelen, de voormelde wettelijke bepalingen 
schendt;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede mid-

del, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoofdberoep 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.

3 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 2

3° KAMER - 3 januari 2005

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - SAMENWONING MET EEN 
ZELFSTANDIGE - WERKLOZE - AANGIFTE - ONJUISTHEID - ARBEID - HULP - BEWIJS - BEWIJSLAST 
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- UITKERINGEN - TERUGVORDERING - BEPERKING.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGE - WERKLOZE - 
AANGIFTE - ONJUISTHEID - ARBEID - HULP - GEVOLG - UITKERINGEN - TERUGVORDERING - 
BEPERKING.

1º en 2° De werkloze die de verplichting van juiste aangifte van bijkomstige activiteit of de  
verplichting van juiste aangifte van samenwoning met een zelfstandige niet naleeft, dient 
te  bewijzen dat  hij  alleen arbeid heeft  verricht  of  een zelfstandige heeft  geholpen op  
bepaalde  dagen  of  gedurende  bepaalde  periodes,  om  de  terugvordering  van  de  
uitkeringen tot die dagen of die periodes te beperken1.  (Artt. 48, 50 en 169, eerste en 
derde lid Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0117.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 maart 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het cassatiemiddel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44, 45 (voor zover nodig), 48, 50 (zoals het van toepassing was vóór de 

opheffing ervan op 1 april 2001 door het koninklijk besluit van 27 april 2001) en 169, in-
zonderheid het eerste en het derde lid (het derde lid zoals het van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 27 april 2001, dat gevolgen voortbrengt op 1 
april 2001) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering;

- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing en redenen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en verklaart verweerders hoger beroep gegrond 

en zegt voor recht dat de terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen beperkt moet 
worden tot de dag van 26 juli 1996 alleen.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"2.  [Verweerders] situatie moet worden onderzocht in het licht van zijn situatie als 

werkloze, die samenwoont met een zelfstandige.
3. Luidens artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 moet de werklo-

1 Zie Cass., 7 feb. 1983, A.R. 3748, nr. 325; 26 april 1983, A.R. 7869, nr. 471; 9 april 1990, twee 
arresten, A.R. 6970 en 7021, nr. 476; 6 mei 1996, A.R. S.95.0078.F, nr. 149, met concl. O.M.; 22 
maart 1999, A.R. S.98.0079.N, nr. 170; 5 nov. 2001, A.R. S.00.0082.F, nr. 598; 30 juni 2003, A.R. 
S.02.0056.F, nr. 386; Werkloosheidsbesluit, zoals het van toepassing was van 1993 tot 1996.
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ze die met een zelfstandige samenwoont, daarvan bij [eiser] aangifte doen.
De situatie van de werkloze wordt anders geregeld naargelang hij al dan niet de vereiste 

aangifte [bij eiser] doet.
Bij ontstentenis van aangifte kan de werkloze uitgesloten worden voor de volledige pe-

riode waarin hij samengewoond heeft, als hij niet kan bewijzen dat hij theoretisch niet in 
staat was de zelfstandige met wie hij samenwoont, aanmerkelijk te helpen [...].

Wanneer de werkloze de bij de reglementering vereiste aangifte heeft gedaan, dient [ei-
ser] aan te tonen dat de werkloze de zelfstandige met wie hij samenwoont, aanmerkelijk 
helpt.

4. Te dezen heeft [verweerder] op 4 oktober 1993 de bij de reglementering vereiste aan-
gifte gedaan. Hij heeft aangegeven dat zijn echtgenote werkte als zelfstandige.

[Eiser] dient bijgevolg te bewijzen dat [verweerder] zijn zelfstandige echtgenote daad-
werkelijk heeft geholpen.

5. [Eiser] voegt bij zijn dossier alleen een proces-verbaal dat is opgemaakt door een 
ambtenaar op 26 juli 1996, en luidens hetwelk hij wil bewijzen dat de werkloze zijn echt-
genote daadwerkelijk heeft geholpen.

6. Het [arbeids]hof kan niet oordelen dat dit proces-verbaal van 26 juli 1996, gelet op 
de gegevens van de zaak, op zich reeds aantoont dat de zelfstandige daadwerkelijk is ge-
holpen.

[Verweerders] echtgenote is met haar activiteit van marskramer gestart op 1 augustus 
1993. En het enige document op grond waarvan [eiser] de daadwerkelijke hulp wil aanto-
nen, is het proces-verbaal dat is opgemaakt op 26 juli 1996, dus drie jaar later.

Er kan dus niet redelijkerwijs worden geoordeeld dat [eiser] zijn echtgenote de drie 
voorgaande jaren, dus van 1 augustus 1993 tot 25 juli 1996, daadwerkelijk heeft geholpen.

Zoals het openbaar ministerie erop wijst, bewijst het feit dat de werkloze één enkele 
keer is betrapt op het verlenen van hulp aan zijn zelfstandige echtgenote, terwijl hij in zijn 
aangifte van samenwoning gepreciseerd had dat hij dat niet zou doen, in geen geval dat hij 
hulp is blijven verlenen tussen de datum van zijn aangifte en die van de positieve controle 
[van eiser], en rechtvaardigt het evenmin eisers uitsluiting tot de eerste maandag na de 
kennisgeving van de litigieuze beslissing [...].

7. Tijdens zijn verhoor van 10 oktober 1996 heeft [verweerder] overigens gepreciseerd 
dat hij tijdens de controle van 26 juli 1996 in het gezelschap van zijn vrouw vertoefde op 
de markt.

Hij heeft de redenen voor zijn afwezigheid opgegeven (zijn arbeidsongeschiktheid, niet 
alleen willen achterblijven in zijn appartement).

8. Het [arbeids]hof oordeelt dat de uitleg [van verweerder] geloofwaardig is en dat [ei-
ser], alleen op grond van het proces-verbaal van 26 juli 1996, niet bewijst dat hij zijn echt-
genote daadwerkelijk heeft geholpen tijdens de volledige duur van de werkloosheid (toen-
tertijd drie jaar).

9. De omstandigheid dat [verweerder] tijdens zijn verhoor op 10 oktober 1996 andere 
redenen heeft opgegeven voor zijn aanwezigheid op de markt van E., kan te wijten zijn 
aan de stress tijdens zijn ondervraging op de dag van de feiten.

10. In conclusie oordeelt het [arbeids]hof, samen met het openbaar ministerie, dat er 
geen redelijk argument kan worden gehaald uit de twee tegenstrijdige verklaringen [van 
verweerder], om op grond daarvan te oordelen dat de verklaringen of één ervan aantonen 
dat hij zijn echtgenote daadwerkelijk heeft geholpen in de loop van de drie jaar tussen 1 
augustus 1993 en 25 juli 1996.

Kortom, alleen de dag van 26 juli 1996 moet in aanmerking worden genomen. De peri-
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ode van uitsluiting van de werkloosheidsuitkeringen moet derhalve worden beperkt tot de 
dag van 26 juli 1996 alleen".

Grieven
Krachtens artikel 50 (zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan) van het ko-

ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, kan de 
werkloze die met een zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen genieten indien hij 
hiervan aangifte doet op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het 
samenwonen, zelfs al zou hij geen hulp verlenen aan die zelfstandige.

Die aangifte, vereist om het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden, moet het 
eiser mogelijk maken na te gaan of de werkloze die samenwoont met de zelfstandige, 
deze niet in zodanige mate helpt dat hij niet meer kan worden beschouwd als een werklo-
ze.  Om werkloosheidsuitkeringen  te  genieten,  moet  de  werkloze daarenboven immers 
zonder arbeid zijn (artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).

Artikel 48 van het koninklijk besluit van 25 november 2001 bepaalt de voorwaarden 
waaronder de werkloze die een bijkomstige activiteit uitoefent, uitkeringen kan genieten; 
krachtens artikel 50, tweede lid van datzelfde koninklijk besluit, is voormeld artikel 48 
van toepassing op de werkloze die enigerlei hulp verleent aan de zelfstandige met wie hij 
samenwoont.

Door zijn aangifte, bedoeld in artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991, bevestigt de werkloze niet alleen dat hij met een zelfstandige samenwoont; hij moet 
tevens antwoorden op de vragen of hij de persoon met wie hij samenwoont, reeds helpt en 
of hij dat wil doen tijdens zijn werkloosheid.

Krachtens de artikelen 44, 48 en 50 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, 
verliest de werkloze die samenwoont met een zelfstandige bijgevolg zijn recht op uitke-
ringen, wanneer hij in zijn aangifte van samenwoning negatief antwoordt op de vraag of 
hij de zelfstandige wil helpen tijdens zijn werkloosheid en dat antwoord niet overeenstemt 
met de waarheid.

In dergelijk geval verliest de werkloze zijn recht op werkloosheidsuitkeringen met in-
gang van de uitkeringsaanvraag of met ingang van de aanvang van het samenwonen. Een 
onjuiste aangifte staat in het kader van de voormelde artikelen gelijk met een niet-aangif-
te, zodat het recht op werkloosheidsuitkeringen in beginsel volledig moet worden gewei-
gerd met ingang van de aangifte.

Overeenkomstig artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, moet 
elke onrechtmatig ontvangen som worden terugbetaald. Krachtens artikel 169, derde lid 
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, kan de terugvordering alleen tot bepaal-
de dagen of bepaalde periodes worden beperkt, als de werkloze die de artikelen 44, 48 of 
50 heeft geschonden, bewijst dat hij alleen arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft 
geholpen op die dagen of gedurende die periodes.

Het arrest stelt vast dat:
- verweerder op 4 oktober 1993 een verklaring heeft ingevuld aangaande zijn persoon-

lijke en gezinssituatie, daarin heeft vermeld dat zijn echtgenote een zelfstandige was en 
dat hij zijn echtgenote niet hielp in de uitoefening van haar beroep en niet van plan was 
haar te helpen tijdens zijn werkloosheid;

- op 26 juli 1996 heeft verweerder, naar aanleiding van een controle van de controle-
dienst op de markt van E., verklaard "te werken" als "voltijds zelfstandig helper".

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt aldus dat verweerder een onjuiste aangifte heeft afgelegd, wat gelijkstaat met 
een niet-aangifte in de zin van artikel 50 van het koninklijk besluit  van 25 november 
1991, zodat het recht hem volledig moest worden geweigerd te rekenen van de aangifte, 
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aangezien hij de voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen niet ver-
vulde (artikelen 44, 45, 48 en 50 van datzelfde koninklijk besluit) en dat verweerder de 
onrechtmatig ontvangen sommen diende terug te betalen (artikel 169, eerste lid van dat-
zelfde koninklijk besluit).

Hoewel het arrest erkent dat [verweerder] "één enkele keer is betrapt op het verlenen 
van hulp aan zijn zelfstandige echtgenote, terwijl hij in zijn aangifte van samenwoning ge-
preciseerd had dat hij dat niet zou doen", besluit het niettemin dat de periode van uitslui-
ting van het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen beperkt diende te worden tot de 
dag van 26 juli 1996 alleen, op grond dat "[verweerder] de bij de reglementering vereiste 
aangifte heeft gedaan, [in zoverre] hij heeft verklaard dat zijn echtgenote werkte als zelf-
standige",  "[dat]  [eiser]  bijgevolg dient  te  bewijzen dat  [verweerder]  zijn  zelfstandige 
echtgenote daadwerkelijk heeft geholpen" en dat "[eiser] [...] alleen op grond van het pro-
ces-verbaal van 26 juli 1996 niet bewijst dat hij zijn echtgenote daadwerkelijk heeft ge-
holpen tijdens de volledige duur van de werkloosheid (toentertijd drie jaar)".

In zoverre het arrest aldus beslist dat het voldoende was dat de werkloze het samenwo-
nen met een zelfstandige aangaf, opdat eiser het bewijs moet leveren van een daadwerke-
lijke hulp tijdens de volledige duur van de werkloosheid, oordeelt het dat de in artikel 50 
bedoelde aangifte alleen betrekking heeft op het feit van de samenwoning, terwijl het te-
vens verband houdt met de aangifte aangaande de hulp die verweerder aan zijn echtgenoot 
verleent of wil verlenen, en schendt het bijgevolg die bepaling.

In zoverre het arrest oordeelt dat verweerders uitsluiting van het voordeel van de werk-
loosheidsuitkeringen beperkt moet worden tot de enige dag waarop hij zijn echtgenote 
daadwerkelijk heeft geholpen, terwijl verweerder negatief had geantwoord op de vraag of 
hij van plan was zijn echtgenote te helpen, dat antwoord niet overeenstemde met de waar-
heid en een onjuiste aangifte, in het kader van de artikelen 44, 48 en 50 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991, gelijkstaat met een niet-aangifte, zodat het recht op werk-
loosheidsuitkeringen hem in beginsel moest worden ontzegd diende te worden met ingang 
van de aangifte, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht [schending van de 
artikelen 44, 45 (voor zover nodig), 48, 50 en 169, eerste lid van het koninklijk besluit van 
25 november 1991].

In zoverre het arrest beslist dat eiser diende te bewijzen dat de werkloze de zelfstandige 
met wie hij samenwoont daadwerkelijk heeft geholpen tijdens de volledige duur van de 
werkloosheid, terwijl verweerder het eventuele bewijs had moeten leveren van het feit dat 
hij zijn echtgenote slechts op bepaalde dagen had geholpen, teneinde de terugvordering 
van de onrechtmatig ontvangen sommen beperkt te zien tot die dagen, keert het arrest de 
bewijslast van artikel 169, derde lid van het koninklijk besluit om en schendt het bijge-
volg die bepaling, alsook de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 48 en 50, eerste en tweede lid van het 

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemen-
tering, zoals ze op het ogenblik van de feiten van toepassing waren, de werkloze 
die samenwoont met een zelfstandige zijn recht op de uitkeringen verliest met in-
gang van de aanvraag van die uitkeringen of de aanvang van het samenwonen, 
wanneer hij in zijn aangifte van samenwoning negatief antwoordt op de vraag of 
hij de zelfstandige wil helpen tijdens zijn werkloosheid en zijn antwoord niet 
overeenstemt met de waarheid;

Overwegende dat artikel 169, derde lid van dat besluit, zoals het op de feiten 
van toepassing is, de werkloze die de artikelen 48 of 50 heeft geschonden, ver-
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plicht te bewijzen dat hij alleen op bepaalde dagen of gedurende bepaalde perio-
des arbeid heeft verricht of een zelfstandige heeft geholpen, opdat de terugvorde-
ring tot deze dagen of periodes beperkt wordt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder is betrapt op 26 juli 1996, 
terwijl hij de zelfstandige met wie hij samenwoonde, hielp, hoewel hij verklaard 
had dat niet te zullen doen;

Dat het arrest, in zoverre het beslist dat eiser moet bewijzen dat verweerder die 
zelfstandige daadwerkelijk heeft geholpen tijdens de volledige duur van de werk-
loosheid en dat verweerder, bij gebrek aan dat bewijs, zijn recht op werkloos-
heidsuitkeringen behoudt, met uitzondering van de dag waarop die hulp werd 
vastgesteld, de voormelde bepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, bij de wijziging van het beroe-

pen vonnis, de terugvordering van de door verweerder ten onrechte ontvangen 
werkloosheidsuitkeringen beperkt tot de dag van 26 juli 1996 alleen;

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 Luik.

3 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 3

3° KAMER - 3 januari 2005

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VOORWAARDE - BESLISSING DIE DE TERUGVORDERING BEVEELT.

2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - TERUGVORDERING - VOORWAARDE - BESLISSING DIE DE 
TERUGVORDERING BEVEELT.

1º en 2° Het recht op terugbetaling van elke onrechtmatig ontvangen som is ondergeschikt  
aan  een  uitdrukkelijke  beslissing  van  de  directeur  van  het  gewestelijk  
werkloosheidsbureau of van de bevoegde rechtsmacht,  die de terugvordering van de  
onrechtmatig  betaalde  sommen  beveelt.  (Artt.  169,  eerste  lid  en  170,  eerste  lid 
Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 7, §13, tweede lid Besluitwet 28 dec. 1944)

(R.V.A. T. F.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0118.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 maart 2004 is 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. Het cassatiemiddel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235, eerste lid en 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 7, §11, eerste lid en 13, tweede en derde lid van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 169, eerste lid en 170, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 novem-

ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser niet gegrond, bevestigt het 

vonnis van 7 februari 2002 waarin beslist wordt dat eiser de terugbetaling van de door 
verweerder onrechtmatig ontvangen werkloosheids-uitkeringen niet kan vorderen en zegt 
voor recht dat het door eiser aan verweerder gerichte betalingsbevel van 23 augustus 2003 
doelloos is.

Daartoe grondt het arrest zijn beslissing op de volgende redenen:
"In feite verliest [eiser] uit het oog dat artikel 170, eerste lid van het koninklijk besluit 

van 25 november  1991 houdende de werkloosheids-reglementering is  opgeheven.  Die 
tekst, die voorkomt onder het hoofdstuk met de titel 'Terugvordering van uitkeringen', be-
paalt dat 'de terugvordering van de onrechtmatig betaalde sommen bevolen [wordt] door 
de directeur of door de bevoegde rechtsmacht'. Het verleent de beslissing van de directeur, 
in de daarin bepaalde mate, een op zich uitvoerbaar karakter. Het impliceert tevens dat de 
onrechtmatig betaalde sommen alleen worden teruggevorderd als de terugvordering is be-
volen zoals bepaald. Voor het overige moet erop gewezen worden dat er een verband en 
een samenhang bestaat tussen die bepaling van de reglementering en artikel 7, §13, twee-
de lid, wanneer het betrekking heeft op de verjaring van het recht [van eiser] om de terug-
betaling van de onverschuldigd betaalde uitkeringen te bevelen.

In onderhavige zaak heeft de directeur van het werkloosheidsbureau te L. in oktober 
1997 een beslissing genomen waarbij hij de terugbetaling beval van de uitkeringen die hij 
daarenboven onverschuldigd verklaarde. Die beslissing beperkte terecht de terugvorde-
ring, rekening houdende met de verjaring van drie jaar, bepaald bij artikel 7, §13, tweede 
lid. Ze is echter volledig vernietigd door het arrest van het arbeidshof, met inbegrip van de 
terugvordering. Dus moet worden geoordeeld dat die beslissing nooit is bevolen. Hieraan 
kan worden toegevoegd dat, aangezien ervan wordt uitgegaan dat de beslissing van de di-
recteur vermoed wordt niet te hebben bestaan, ze niet kon worden meegedeeld bij een ter 
post aangetekende brief en derhalve niet de verjaringsstuitende werking kon hebben die 
artikel 7, §13, vierde lid, aan dat vormvereiste verbindt.

Daarenboven beveelt het arrest van het arbeidshof evenmin de terugvordering van de 



12 HOF VAN CASSATIE 3.1.05 - Nr. 3 

onverschuldigd betaalde uitkeringen, noch in de aanhef van zijn dictum, noch in zijn rede-
nen. Het is niet aannemelijk dat het arrest, door te oordelen dat [verweerder] geen recht 
had op werkloosheidsuitkeringen met ingang van 5 oktober 1993 - wat niet wordt betwist 
-, eigenlijk de teruggave van de litigieuze uitkeringen bevolen heeft. Het arrest vermeldt 
het beginsel van de terugbetaling niet, bepaalt de precieze periode van terugvordering niet 
en stelt geen enkel terug te vorderen bedrag vast. Door hierover geen uitspraak te doen, 
kan dergelijk arrest dus voor het overige niet tegen [verweerder] worden aangewend voor 
een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging.

Ten slotte, en zoals de eerste rechters terecht vaststellen, stemt de brief die de directeur 
van het werkloosheidsbureau te L. op 23 augustus 2000 naar [verweerder] gestuurd heeft, 
niet overeen met een beslissing in de zin van artikel 170 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991, dat de terugbetaling van de onrechtmatig betaalde uitkeringen beveelt. 
Als die terugbetaling was bevolen, dan nog kwam het bevel in elk geval te laat. Zo komt 
dat bevel echter niet over; het dient zich eerder aan als een betalingsbevel ter uitvoering 
van het arrest.

[...] [Eisers] recht om de door [verweerder] van 1 oktober 1994 tot 31 mei 1997 on-
rechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen, blijkt door de partijen 
dus in het gerechtelijk debat te zijn gebracht. De rechtbank heeft beslist dat [eiser] de te-
rugbetaling van dat onverschuldigd betaalde niet kon vorderen, en dat dictum wordt door 
[eiser] aangevochten. Het dient te worden bevestigd dat eiser het recht niet heeft de litigi-
euze uitkeringen terug te vorderen, aangezien de terugbetaling noch door de bevoegde 
rechtsmacht, noch door de directeur van het werkloosheidsbureau vooraf is bevolen bin-
nen de termijn van drie jaar, bepaald in artikel 7, §13, tweede lid, die voor het geheel van 
die uitkeringen is verstreken op 30 juni 2000. Het hoger beroep is dus niet gegrond.

Het moet ook worden herhaald dat [verweerder] zijn oorspronkelijk beroep heeft inge-
steld tegen het betalingsbevel dat bij brief is verstuurd op 23 augustus 2000, en waarvan 
hij de 'wijziging' vorderde. [Eiser], van zijn kant, vordert thans het 'volledig herstel van 
die administratieve beslissing'. Gelet op de voorgaande redengeving, moet worden beslist 
dat het een betalingsbevel zonder voorwerp betreft".

Grieven
Artikel 170, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat de 

terugvordering van de onrechtmatig betaalde sommen bevolen wordt door de directeur of 
door de bevoegde rechtsmacht. Krachtens die bepaling beschikt eiser, als bestuur, over de 
'dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling' en verleent hij zichzelf een uit-
voerbare titel, op grond waarvan hij zijn beslissingen over het recht van de werkloze op 
werkloosheidsuitkeringen kan doen uitvoeren, onverminderd zijn recht om de werkloze 
voor de rechter te dagvaarden.

Eisers recht om de terugbetaling van de onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuit-
keringen te bevelen, verjaart in beginsel na drie jaar (artikel 7, §13, tweede lid van de be-
sluitwet van 28 december 1944). De verjaringstermijn gaat in de eerste dag van het kalen-
derkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen betrekking hebben (artikel 7, §13, der-
de lid van diezelfde besluitwet).

Overeenkomstig artikel 7, §11 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, behoren geschillen over rechten, ontstaan uit de 
werkloosheidsreglementering, tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank. Krachtens ar-
tikel 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank kennis van ge-
schillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers welke voortvloeien uit 
de wetten en verordeningen opgelegd door de werkloosheidswetgeving.

Krachtens die bepalingen beschikt de werkloze dus over een rechtsmiddel tegen een be-
slissing die hem uitsluit van het recht op uitkeringen en de terugbetaling van onrechtmatig 
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ontvangen sommen beveelt, en dat zowel wat betreft het recht op de uitkeringen zelf als 
het beginsel van de terugvordering. 

De rechter bij wie het recht op werkloosheidsuitkeringen aanhangig is gemaakt, kan de 
[werkloze] dus alleen in zijn rechten voor de in eisers beslissing bedoelde periode herstel-
len als hij de bepalingen van de werkloosheidsreglementering naleeft. De rechtbanken oe-
fenen op de beslissingen van eiser een bevoegdheid van volle rechtsmacht uit, zodat de 
bodemrechter toezicht houdt op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de direc-
teur valt.

Het feit dat de administratieve beslissing vernietigd moet worden wegens de territoriale 
onbevoegdheid van de directeur, ontslaat de rechter dus niet van de verplichting om zelf 
uitspraak te doen over het litigieuze recht van de betrokken werknemer op uitkeringen, in 
het kader van het geschil dat hem is voorgelegd krachtens de artikelen 7, §11 van de be-
sluitwet van 28 december 1944 en 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.

Bij de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing over het recht van de werkloze 
op werkloosheidsuitkeringen, geeft eiser de werkloze kennis van het bedrag van de terug-
vordering (artikel 170, eerste lid in fine van het koninklijk besluit van 25 november 1991). 
De werkloze kan tegen die beslissing hoger beroep instellen, wat betreft het bedrag.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest:

- dat het Arbeidshof te Luik, bij arrest van 6 juni 2000, eisers administratieve beslissing 
van 30 oktober 1997 heeft vernietigd, omdat ze niet door een territoriaal bevoegde direc-
teur was genomen en vervolgens, op een geschil betreffende verweerders recht op werk-
loosheidsuitkeringen, uitspraak heeft gedaan over dat recht door te beslissen dat verweer-
der geen recht had op uitkeringen voor de litigieuze periode vanaf 5 oktober 1993;

- dat eiser in zijn vernietigde beslissing rekening had gehouden met de termijn van ver-
jaring van het recht om de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde te bevelen, door 
de bedragen te beperken tot de periode vanaf 1 oktober 1994, dus drie jaar vóór de beslis-
sing die de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde beval;

- dat eiser, per brief van 23 augustus 2000, verweerder in kennis heeft gesteld van het 
exacte bedrag van de sommen die hij diende terug te betalen ter uitvoering van het arrest 
van 6 juni 2000 van het arbeidshof, waarbij dat bedrag betrekking had op de periode van 1 
oktober 1994 tot 31 mei 1997.

In zoverre het arbeidshof, door zijn arrest van 6 juni 2000, zijn beslissing over het on-
verschuldigd karakter van de uitkeringen die verweerder ontvangen heeft "voor de litigi-
euze periode vanaf 5 oktober 1993", in de plaats stelt van de beslissing van de directeur, 
heeft dat hof (gelet op het feit dat tegen dat arrest geen hoger beroep is ingesteld) defini-
tief uitspraak gedaan over het recht van verweerder op werkloosheidsuitkeringen, en heeft 
het de beslissing van de territoriaal onbevoegde directeur aldus volledig vervangen, zowel 
wat betreft het onverschuldigd karakter van de ontvangen sommen als de verplichting van 
verweerder om ze terug te betalen.

Krachtens artikel 1235, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt elke betaling 
immers een schuld: hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden terugge-
vorderd. Artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die bij vergissing of met 
zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het terug te ge-
ven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was. Wat in-
zonderheid de werkloosheidsuitkeringen betreft, bepaalt artikel 169, eerste lid van het ko-
ninklijk  besluit  van 25 november  1991 houdende de werkloosheidsreglementering dat 
elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald.

Uit die bepalingen volgt dat het onverschuldigd karakter van een betaling een voldoen-
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de grond is die losstaat van de terugbetalingsverplichting. De onverschuldigde betaling 
geeft op zich dus recht op terugbetaling van de uitkeringen, zonder dat dit recht onderge-
schikt is aan een (nieuwe) beslissing die de terugbetaling van de onverschuldigde sommen 
beveelt.

Het arrest van het arbeidshof heeft de administratieve beslissing vervangen waarbij ei-
ser zijn recht heeft uitgeoefend om het onverschuldigd betaalde krachtens artikel 170, eer-
ste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 terug te vorderen binnen de verja-
ringstermijnen bepaald in artikel 7, §13, tweede en derde lid van de besluitwet van 28 de-
cember 1944. Bijgevolg kon eiser de onverschuldigd uitbetaalde sommen terugvorderen 
door verweerder kennis te geven van het juiste bedrag, overeenkomstig artikel 170, eerste 
lid in fine van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

Het bestreden arrest heeft uit het ontbreken van een beslissing die de terugvordering 
van de onverschuldigde sommen expressis verbis beval, dus niet kunnen afleiden dat het 
Arbeidshof te L., door zijn arrest van 6 juni 2000, "geen uitspraak heeft gedaan over de te-
rugvordering". Het stilzwijgen van het arbeidshof over dat punt kan immers tevens te wij-
ten zijn aan het feit dat verweerder geen subsidiaire kritiek heeft geuit op het beginsel van 
de terugvordering of op de terug te betalen bedragen.

In zoverre het bestreden arrest alleen uit het feit dat het arrest van 6 juni 2000 niets ver-
meldt over het beginsel van de terugbetaling, de precieze periode van de terugbetaling en 
het terug te vorderen bedrag, afleidt dat het arbeidshof "geen uitspraak heeft gedaan over 
de terugvordering" en dat "het niet aannemelijk [is] dat het arrest, door te oordelen dat 
[verweerder] geen recht had op werkloosheidsuitkeringen met ingang van 5 oktober 1993, 
[...]  eigenlijk de teruggave van de litigieuze uitkeringen bevolen heeft", terwijl het ar-
beidshof, door voor recht te zeggen dat verweerder geen recht had op werkloosheidsuitke-
ringen voor de bedoelde periodes, zich aan eiser in de plaats heeft gesteld door de wettig-
heid van de beslissing te bevestigen zonder daarbij het beginsel van de terugbetaling of de 
terug te betalen sommen uit te sluiten, schendt het bestreden arrest de artikelen 7, §11 van 
de besluitwet van 28 december 1944 en 580, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest oordeelt dat "[artikel 170, eerste lid van het koninklijk besluit] tevens [impli-
ceert] dat de onrechtmatig betaalde sommen alleen worden teruggevorderd als de terug-
vordering is bevolen zoals bepaald", met name als de terugvordering van die sommen is 
bevolen binnen de termijn van drie jaar bepaald in artikel 7, §13, tweede lid van de be-
sluitwet van 28 december 1944, hetzij door eiser, hetzij door een bevoegde rechtsmacht, 
en beslist bijgevolg dat eiser de litigieuze uitkeringen niet kan vorderen, "aangezien noch 
de bevoegde rechtsmacht, noch de directeur van het werkloosheidsbureau de terugbetaling 
vooraf hebben bevolen binnen de termijn van drie jaar, bepaald in artikel 7, §13, tweede 
lid, die voor het geheel van die uitkeringen is verstreken op 30 juni 2000". Aldus schendt 
het bestreden arrest 

- artikel 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, alsook artikel 7, §13, 
tweede en derde lid van de besluitwet van 28 december 1944, in zoverre de laatgenoemde 
bepaling alleen betrekking heeft op de verjaringstermijn van eisers recht om de terugbeta-
ling te bevelen krachtens artikel 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en 
in zoverre de toepassing van dat artikel bijgevolg niet kan worden uitgebreid tot het geval 
waarin eiser die terugbetaling vordert ter uitvoering van een arrest dat het onverschuldigd 
karakter van dat door een werkloze ontvangen sommen reeds had vastgesteld;

- de artikelen 1235, 1376 van het Burgerlijk Wetboek, 169 en 170 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in zoverre het 
beslist dat eiser in zijn brief van 23 augustus 2000 de terugbetaling van de onrechtmatig 
ontvangen sommen niet kon vorderen, terwijl een rechterlijke beslissing (het arrest van 6 
juni 2000) had vastgesteld dat er onverschuldigde betalingen waren verricht tijdens een 
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periode die overeenstemde met de periode waarvoor de terugbetaling was gevorderd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 169, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 no-

vember  1991 houdende  de  werkloosheidsreglementering  bepaalt  dat  elke  on-
rechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald;

Dat, luidens artikel 170, eerste lid van dat besluit, de terugvordering van de 
onrechtmatig betaalde sommen bevolen wordt door de directeur of door de be-
voegde rechtsmacht, en dat het bedrag van de terugvordering ter kennis wordt 
gebracht van de werkloze en van de uitbetalingsinstelling;

Dat uit die bepalingen volgt dat het recht op terugbetaling van elke onrechtma-
tig ontvangen som ondergeschikt is aan een beslissing van de directeur van het 
gewestelijk werkloosheidsbureau of van de bevoegde rechtsmacht, die de terug-
betaling van de onrechtmatig betaalde sommen beveelt;

Overwegende dat,  enerzijds,  de beslissing waarbij  de rechter uitspraak doet 
over het recht op werkloosheidsuitkeringen niet op zich de beslissing impliceert 
om de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde te bevelen en, anderzijds, 
niet impliciet kan worden beslist de terugbetaling van de onverschuldigd uitbe-
taalde sommen te bevelen;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stuk-
ken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat verweerder hoger beroep 
heeft ingesteld tegen de administratieve beslissing van 30 oktober 1997, waarbij 
eiser hem met ingang van 5 oktober 1993 uitsluit van het voordeel van de werk-
loosheidsuitkeringen en de terugbetaling beveelt van uitkeringen die sinds 1 ok-
tober 1994 onverschuldigd zijn uitbetaald;

Dat het arbeidshof, bij de uitspraak over dat hoger beroep, in zijn arrest van 6 
juni 2000 het beroepen vonnis wijzigt, die administratieve beslissing vernietigt 
en zegt dat verweerder geen recht had op werkloosheidsuitkeringen voor de peri-
ode vanaf 5 oktober 1993;

Dat het bestreden arrest evenwel vaststelt, enerzijds, dat "[de administratieve 
beslissing van 30 oktober 1997 ] [...] volledig [is] vernietigd door het arrest [van 
6 juni 2000) en [dat] eiser de terugvordering nooit heeft bevolen [...], aangezien 
de brief die de directeur van het werkloosheidsbureau te L. op 23 augustus 2000 
naar [verweerder] gestuurd heeft, niet overeen[stemt] met een beslissing in de 
zin van artikel 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, dat de te-
rugbetaling van de onrechtmatig betaalde uitkeringen beveelt, [...] [maar] [het] 
zich eerder aandient als een betalingsbevel tot uitvoering van het arrest [van 6 
juni 2000]";

Dat het bestreden arrest anderzijds oordeelt "dat het arrest [van 6 juni 2000] 
evenmin de terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkeringen [beveelt], 
noch in [...] zijn dictum, noch in zijn redenen" en dat "het niet aannemelijk [is] 
dat het arrest [van 6 juni 2000], door te oordelen dat [verweerder] geen recht had 
op werkloosheidsuitkeringen met ingang van 5 oktober 1993 [...], eigenlijk de te-
ruggave van de litigieuze uitkeringen bevolen heeft";

Dat het bestreden arrest, op grond van die overwegingen, zijn beslissing naar 
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recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 4

2° KAMER - 4 januari 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE 
TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. GOEDEREN GERICHT AAN HET 
VONNISGERECHT IN HOGER BEROEP - AARD VAN HET ARREST - GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - 
VERZOEKSCHRIFT STREKKENDE TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. GOEDEREN 
GERICHT AAN HET VONNISGERECHT IN HOGER BEROEP - AARD VAN HET ARREST - GEVOLG.

1º en 2° Een arrest van het hof van beroep dat beslist over een verzoek strekkende tot  
opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen, uitgaande van een  
beklaagde  die  hoger  beroep  heeft  ingesteld  tegen  een  veroordelend  vonnis  van  de 
correctionele rechtbank, is een voorbereidend arrest dat enkel beslist bij toepassing van 
artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering en waartegen krachtens artikel 416 
van  het  Wetboek  van  Strafvordering  slechts  na  het  eindarrest  of  het  eindvonnis  
cassatieberoep openstaat1. (Artt. 61quater, 211 en 416 Sv.)

1 Eiser in cassatie had in deze afstand zonder berusting gedaan van zijn cassatieberoep in de mate dat 
het Hof van oordeel zou zijn dat het bestreden arrest een arrest is waartegen overeenkomstig artikel 
416 van het Wetboek van Strafvordering pas beroep in cassatie openstaat na het eindarrest. Nu het 
Hof oordeelde dat zulks het geval was, werd aan eiser akte van afstand zonder berusting verleend.
De onderliggende problematiek is echter niet zonder belang. De artikelen 28sexies en 61quater van 
het  Wetboek  van  Strafvordering  regelen  het  zogenaamde  'strafrechtelijk  kortgeding'  waardoor 
eenieder die tijdens het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek geschaad wordt door een 
opsporingshandeling respectievelijk een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, al 
naar gelang het geval, aan de procureur des Konings dan wel aan de onderzoeksrechter de opheffing 
daarvan kan vragen. De wet voorziet echter niet in een rechtspleging wanneer de zaak aanhangig 
werd gemaakt  voor  het  vonnisgerecht.  In  casu was eiser  in  cassatie  reeds door de correctionele 
rechtbank veroordeeld en was in gevolge zijn  hoger beroep de zaak hangende voor het  hof van 
beroep. Dit hof verklaarde het door eiser overeenkomstig artikel 61quater neergelegde verzoekschrift 
ontvankelijk  naar  'vorm  en  termijn',  maar  wees  het  als  ongegrond  af,  zonder  eerst  te  hebben 
onderzocht of het hoger beroep van eiser tegen het veroordelend vonnis wel ontvankelijk was en of 
het hof dus wel enige rechtsmacht ter zake had.
Het voorliggend arrest van het Hof van Cassatie oordeelt dat het arrest van het hof van beroep te 
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(L.)

ARREST

(A.R. P.04.1368.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser afstand zonder berusting doet van zijn cassatieberoep 

in de mate het Hof van oordeel zou zijn dat het bestreden arrest een arrest is 
waartegen overeenkomstig artikel 416 Wetboek van Strafvordering pas beroep in 
cassatie openstaat na het eindarrest;

Overwegende dat eiser op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen een 
verzoekschrift heeft neergelegd strekkende tot opheffing van een onderzoekshan-
deling met betrekking tot zijn goederen; dat hij daarin uiteenzet dat hij hoger be-
roep heeft ingesteld tegen het veroordelend vonnis van de Correctionele Recht-
bank te Antwerpen van 11 maart 2004 en vraagt het beslag op overtuigingstuk-
ken, dit zijn dossiers betreffende zijn ambtsuitoefening, op te heffen, eventueel 
onder de voorwaarden die hij voorstelt; dat hij zijn verzoek grondt op zijn recht 
op tegenspraak en zijn recht van verdediging; dat het bestreden arrest eisers ver-
zoek ontvankelijk maar ongegrond verklaart;

Overwegende dat een arrest dat enkel beslist over een verzoekschrift met toe-
passing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, een voorbereidend ar-
rest is; dat krachtens artikel 416 Wetboek van Strafvordering tegen dergelijk ar-
rest eerst na het eindarrest of het eindvonnis cassatieberoep openstaat;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent eiser akte van zijn afstand zonder berusting;
Veroordeelt eiser in de kosten.

Antwerpen een arrest is dat enkel beslist over een verzoekschrift met toepassing van artikel 61quater 
van het Wetboek van Strafvordering en zodoende een voorbereidend arrest is dat krachtens artikel 
416 van hetzelfde wetboek niet voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is. Aldus blijkt het Hof 
impliciet te oordelen dat een dergelijke procedure voor het vonnisgerecht, op basis van een artikel dat 
expliciet enkel een situatie in het gerechtelijk onderzoek regelt, kan gevoerd worden. Deze zienswijze 
ligt  in  de  lijn  van  een  zekere  rechtsleer  (R.  VERSTRAETEN,  “Beslag  in  strafzaken”,  Commentaar 
Strafrecht & Strafvordering, nr. 47bis; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH,  Droit de la procédure 
pénale, 2° éd., 379, die gewagen van een juridisch vacuüm) en beantwoordt bevestigend de vraag of 
het  ter  zake strafrecht  en strafvordering wel  aangeraden is  om, wanneer  de  wet  geen procedure 
voorziet,  een bestaande procedure  die  in  se  niet  van toepassing is,  naar  analogie toepasselijk  te 
maken.



18 HOF VAN CASSATIE 4.1.05 - Nr. 4 

4 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. H. Rieder, Gent.

Nr. 5

2° KAMER - 5 januari 2005

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - BRUSSELS-
HOOFDSTEDELIJK GEWEST - WERKEN UIT TE VOEREN OM DE PLAATS ZIJN VROEGERE AANBLIK 
TERUG TE GEVEN - BEGRIP - TOTALE OF GEDEELTELIJKE VERNIELING - VOORWAARDEN.

Het  bevel  dat  de  rechter  moet  geven  teneinde,  op  vordering  van  de  gemachtigde  
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, de noodzakelijke werken  
uit te voeren om, in de mate van het mogelijke, aan de plaats zijn vroegere aanblik terug 
te geven,  betreft  het  geval  waarin de gevorderde werkzaamheden neerkomen op de 
restauratie  of  het  terugplaatsen  van  de  op  illegale  wijze  afgeschafte,  weggenomen,  
gewijzigde of vernietigde materialen of voorwerpen, en niet het geval van een herstel in  
de vroegere toestand dat zich beperkt tot  de volledige of gedeeltelijke sloop van een 
gebouw dat  op  illegale  wijze  is  opgetrokken of  uitgebreid;  de  rechter  die  voormelde  
volledige of gedeeltelijke sloop beveelt moet niet vooraf vaststellen dat de gevorderde  
sloop mogelijk is en dat daardoor de plaats in zijn vorige staat hersteld zal worden. (Art. 
189, eerste lid, 1°, Ord. Br. H. G. 29 aug. 1991 houdende organisatie van de planning en 
de stedenbouw, zoals  aangevuld  door  art.  20  van de Ordonnantie  van 13 mei  2004 
houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd 
bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004, B.S. 26 mei 2004)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1002.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 3 juni 2004 door het Hof 

van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de strafrechtelijke veroorde-

ling van eiser:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij het her-
stel van de plaats in de vroegere toestand wordt bevolen, gepaard gaande met een 
dwangsom:

Over het middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 189, eerste lid, 1° van de Ordonnantie 

van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, 
zoals aangevuld door artikel 20 van de Ordonnantie van 13 mei 2004 houdende 
ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, de rechtbank, op 
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en 
schepenen, naast de boete, het herstel van de plaats in de vroegere toestand be-
veelt, of de uitvoering van de werken die noodzakelijk zijn om, in de mate van 
het mogelijke, aan de plaats zijn vroegere aanblik terug te geven, of het staken 
van het ongeoorloofd gebruik;

Overwegende dat voormeld artikel 20, dat aan de oorspronkelijke bepaling het 
begrip noodzakelijke werkzaamheden toevoegt om de plaats, in de mate van het 
mogelijke, in de vroegere toestand te herstellen, van kracht werd op 8 april 2004; 
dat de ordonnantie met die gewijzigde bepaling eerst op 26 mei 2004 in het Bel-
gisch Staatsblad is gepubliceerd, hetzij op het ogenblik tussen het sluiten van het 
debat op 8 maart 2004 en de uitspraak van het bestreden arrest op 3 juni van dat 
jaar;

Overwegende dat eiser de appèlrechters verwijt dat zij de hierboven beschre-
ven wijziging miskennen, ook al is de tekst met die wijziging tijdens hun beraad-
slaging verschenen;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de gemachtigde ambtenaar 
aan de appèlrechters had gevraagd eiser te veroordelen om de gedeelten van het 
pand te slopen die in strijd met de hem verleende bouwvergunning waren opge-
trokken;

Dat het arrest de vordering toewijst nadat het heeft vastgesteld dat een expert-
landmeter het opgetrokken bouwwerk heeft vergeleken met de plannen waarvoor 
toelating was gegeven, de vastgestelde overschrijdingen heeft opgemeten en al-
dus de voorwaarden heeft vastgelegd voor een herstel van de plaats in een toe-
stand die in overeenstemming is met de bouwvergunning;

Overwegende dat de appèlrechters, zoals eiser opwerpt, geen rekening hebben 
gehouden met de wijziging, terwijl zij aan het beraadslagen waren, van artikel 
189, eerste lid, 1° van de Ordonnantie van 29 augustus 1991;

Maar overwegende dat zij vanuit het oogpunt van het voorwerp van de vorde-
ring die bij hen was aanhangig gemaakt, zij dit niet hoefden te doen;

Overwegende dat immers uit de uiteenzetting van de redenen van de ordon-
nantie van 13 mei 2004 blijkt dat indien artikel 189 van de Ordonnantie van 29 
augustus 1991 is aangevuld zoals hierboven aangegeven, dit is gebeurd met het 
oog op zijn coördinatie met artikel 38 van de Ordonnantie van 4 maart 1993 in-
zake het behoud van het onroerend erfgoed;
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Dat hieruit wordt afgeleid dat het bevel dat de rechter dient te geven, op vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en sche-
penen, om de werken uit te voeren die noodzakelijk zijn om, in de mate van het 
mogelijke aan de plaats zijn vroegere aanblik terug te geven, het geval betreffen 
waarin de gevorderde werkzaamheden neerkomen op de restauratie of het terug-
plaatsen van de op illegale wijze afgeschafte, weggenomen, gewijzigde of ver-
nietigde materialen of voorwerpen, en niet het geval van een herstel in de vroe-
gere toestand dat zich beperkt tot de volledige sloop van een gebouw dat op ille-
gale wijze is opgetrokken of uitgebreid;

Overwegende dat,  in tegenstelling tot  wat het middel aanvoert, artikel 189, 
eerste lid, 1°, nieuw van de Ordonnantie van 29 augustus 1991 de rechter die 
deze volledige of gedeeltelijke sloop beveelt, niet oplegt om vooraf vast te stel-
len dat de gevorderde sloop mogelijk is en dat daardoor de plaats in zijn vorige 
staat zal worden hersteld;

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 van zijn cassatieberoep.

5 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. T. Vandenput, Brussel, J. van Ypersele de Strihou, Brussel, Kirkpatrick en S. 
Nudelhole, Brussel.

Nr. 6

2° KAMER - 5 januari 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
MOTIVERING - REDENEN UIT VROEGERE BESLISSINGEN - WETTIGHEID - GRENZEN.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
OVERNAME VAN REDENEN - WETTIGHEID.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORAFGAANDE 
MEDEDELING - VERPLICHTING.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VOORAFGAANDE MEDEDELING - VERPLICHTING.
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5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - RECHT VAN ANTWOORD - VERZOEK TOT VERDAGING - DUUR VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - GEVOLG.

1º Voor zover daaruit geen enkel automatisme blijkt, kunnen de onderzoeksgerechten die  
de voorlopige hechtenis handhaven de redenen overnemen van één of meerdere vroeger  
in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die redenen op het ogenblik  
van de uitspraak nog steeds bestaan1.  (Artt.  16,  22 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

2º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de 
redenen  van  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie  over  te  nemen,  teneinde  de 
handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen te omkleden2.  (Artt. 16, 22 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º en 4° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich uitspreekt over de handhaving  
van de voorlopige hechtenis, doet zij uitspraak met voorrang boven alle andere zaken,  
het  openbaar  ministerie,  de  verdachte,  de  beklaagde  of  de  beschuldigde  en  zijn  
raadsman gehoord; hieruit volgt dat de vordering van het openbaar ministerie niet vóór  
de terechtzitting aan de verdachte, de beklaagde of de beschuldigde en zijn raadsman 
moet worden medegedeeld3. (Art. 30, §3, eerste lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º Wanneer de inverdenkinggestelde, om te antwoorden op de vordering van het openbaar  
ministerie, de verdaging van de zaak kon vragen naar een datum die het verstrijken van 
de termijn waarover de kamer van inbeschuldigingstelling beschikt om uitspraak te doen  
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, voorafgaat, wordt de bewering dat een 
verzoek  tot  verdaging  de  duur  van  de  voorlopige  hechtenis  van  voormelde 
inverdenkinggestelde  noodzakelijkerwijs  zou  hebben  verlengd,  niet  gestaafd  door  de 
processtukken. (Art. 30, §2, tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1725.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2004 door het 

Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, enerzijds, het bestreden arrest verwijt dat het de 

1 Cass.,  23  juni  2004,  A.R.  P.04.0902.F,  nr.  350  en  20  okt.  2004,  A.R.  P.04.1321.F,  niet 
gepubliceerd.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 20 maart 1985, A.R. 4169, nr. 438.
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conclusie van eiser niet beantwoordt waarin werd aangevoerd dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld diende 
te onderzoeken op het ogenblik van haar uitspraak, en niet op de dag waarop het 
aanhoudingsbevel werd verleend, alsook waarin het bestaan werd betwist, op dat 
tijdstip, van dergelijke aanwijzingen met betrekking tot het materieel bestanddeel 
van de telastlegging witwassen en, meer in het algemeen, met betrekking tot de 
materiële en morele bestanddelen van de verschillende aan eiser ten laste gelegde 
feiten;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat "het hof [van beroep] de oordeelkun-
dige redenen overneemt van de vordering van de Heer Procureur-generaal die op 
afdoende wijze  antwoorden op de  door  [eiser]  in  zijn  conclusie  aangevoerde 
middelen; dat het bestaan van dergelijke aanwijzingen overigens werd aangeno-
men door het hof [van beroep] in zijn arrest van 19 november 2004 waartegen 
cassatieberoep werd ingesteld dat op 1 december 2004 is verworpen; dat sinds-
dien geen enkel nieuw en doorslaggevend gegeven die aanwijzingen heeft ont-
kracht";

Overwegende dat, voor zover daaruit geen enkel automatisme blijkt, de artike-
len 16, 22 en 30 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechte-
nis er niet aan in de weg staan dat de onderzoeksgerechten die de voorlopige 
hechtenis handhaven, de redenen herhalen van één of meerdere vroeger in de 
zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die gronden op het ogen-
blik van de uitspraak nog steeds gelden;

Dat het arrest, naast de reeds aangehaalde vermeldingen, op uitvoerige wijze 
aangeeft hoe de verschillende door eiser aangevoerde middelen geenszins het be-
staan van de eerder aangenomen aanwijzingen ontkrachten;

Dat  geen  enkele  wettelijke  bepaling  de  kamer  van  inbeschuldiging-stelling 
overigens verbiedt om de redenen van de vordering van het openbaar ministerie 
over te nemen, teneinde de handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen 
te omkleden;

Dat het openbaar ministerie in zijn vordering (pagina 32 en volgende) melding 
maakt van de wijze waarop de aanwijzingen van schuld die ten laste van eiser 
zijn weerhouden sinds zijn eerdere verschijning voor de kamer van inbeschuldi-
gingstelling zijn versterkt;

Dat de appèlrechters, door de voormelde overwegingen, die in deze fase van 
de rechtspleging, geen enkel  automatisme aantonen, antwoorden op de in het 
middel aangehaalde conclusie van eiser en hun beslissing regelmatig met rede-
nen omkleden en naar recht verantwoorden;

Overwegende dat, anderzijds, het middel de appèlrechters verwijt dat zij uit-
spraak hebben gedaan zonder eiser de mogelijkheid te bieden om te antwoorden 
op de vordering van het openbaar ministerie en zonder dat zij de conclusie die 
het dienaangaande had genomen beantwoorden;

Overwegende dat eiser in zijn conclusie heeft opgeworpen dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling "[aan eiser] en zijn raadsman een verdaging had moeten 
opleggen zodat zij de vordering die de dag van de terechtzitting was neergelegd" 
en die hen niet voorafgaandelijk was medegedeeld "hadden kunnen inzien", en 
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dat men niet ervan "mocht uitgaan dat [eiser] zelf om verdaging had moeten vra-
gen aangezien een dergelijke verdaging [zijn] voorlopige hechtenis zou hebben 
verlengd";

Overwegende dat het arrest oordeelt dat, "het Hof van Cassatie, bij arrest van 1 
december 2004, eraan heeft herinnerd dat de vordering van het openbaar ministe-
rie niet [...] aan de inverdenkinggestelde [...] noch aan zijn raadsman moet wor-
den medegedeeld vóór de terechtzitting";

Dat het daaraan toevoegt dat "op de terechtzitting van 21 december [noch] de 
inverdenkinggestelde  [noch]  diens  raadslieden  [...]  om een  verdaging  hebben 
verzocht die hen in staat zou hebben gesteld om te antwoorden op de vordering 
van het openbaar ministerie";

Dat het arrest aldus de voormelde conclusie van eiser beantwoordt door daar 
een verschillende beoordeling tegenover te stellen van de draagwijdte van de 
rechten die deze aanvoerde;

Overwegende  dat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  voor  het  overige, 
krachtens artikel 30, §3, eerste lid van voormelde wet van 20 juli 1990, uitspraak 
doet met voorrang boven alle andere zaken, nadat zij het openbaar ministerie, de 
inverdenkinggestelde, de beklaagde of de beschuldigde en zijn raadsman heeft 
gehoord; dat uit deze bepaling volgt dat de vordering van het openbaar ministerie 
niet vóór de terechtzitting aan de inverdenkinggestelde, de beklaagde of de be-
schuldigde en zijn raadsman moet worden medegedeeld;

Dat eiser, die op dinsdag 21 december 2004 is verschenen, om op voormelde 
vordering te kunnen antwoorden, de verdaging van de zaak kon vragen naar een 
datum die het verstrijken van de termijn waarover de kamer van inbeschuldiging-
stelling beschikt om uitspraak te doen, voorafgaat;

Dat de bewering dat een verzoek tot  verdaging de duur van de voorlopige 
hechtenis van eiser noodzakelijkerwijs zou hebben verlengd, niet door de proces-
stukken wordt gestaafd;

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

5 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. P. Chomé, Brussel, M. Roisin, Brussel en C. Druard, Bergen.



24 HOF VAN CASSATIE Nr. 7 - 6.1.05 

Nr. 7

1° KAMER - 6 januari 2005

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - SCHADE - 
VOERTUIG - VERVANGING - GEBRUIKSDERVING - RAMING IN CONCRETO.

De verplichting om de door de niet-nakoming van de verbintenis veroorzaakte schade in 
concreto te ramen wordt miskend wanneer het vonnis, om de uit de "gebruiksderving"  
voortvloeiende schade te ramen, als regel aanneemt dat de benadeelde partij, alvorens 
haar voertuig te vervangen waarvan zij wist dat het niet meer kon worden hersteld, het  
recht heeft het bedrag te kennen dat haar zal worden toegekend.  (Artt. 1149 en 1150 
B.W.)

(M. T. DETY B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0247.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 21 november 2001 in ho-

ger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan die gesteld zijn als volgt:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1147, 1149 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis
"Verklaart zowel het hoofdberoep als het incidenteel beroep ontvankelijk en ten dele 

gegrond in de hierna gepreciseerde mate;
Verklaart het hoofdberoep niet gegrond;
Verklaart het incidenteel beroep als volgt gegrond:
Bevestigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis met als enige verbetering dat het 

hoofdbedrag waartoe [eiser] wordt veroordeeld, namelijk vierhonderd tweeënzeventigdui-
zend frank, wordt vervangen door een bedrag van vijfhonderd eenentwintigduizend vijf-
honderd frank;

Veroordeelt [eiser] in de kosten van het hoger beroep",
En grondt die beslissing met name hierop
"Dat [eiser] de eerste rechter verwijt dat hij aan [verweerster] de door haar wegens ge-

bruiksderving gevorderde vergoeding van 198.000 frank heeft toegekend omdat de bui-
tengebruikstelling van haar voertuig het gevolg was van de weigering [van eiser] om ak-
koord te gaan met de door de deskundige van [verweerster] gemaakte ramingen;
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[...] Dat te dezen blijkt dat [verweerster] als garagehoudster reeds op het ogenblik dat 
zij haar voertuig terugkreeg geen enkele twijfel kon koesteren omtrent het feit dat het 
voertuig onherstelbaar beschadigd was;

Dat nochtans moet worden vastgesteld dat [eiser] ten onrechte de waarde van het voer-
tuig heeft betwist door het door de deskundige geraamde, en achteraf bevestigde bedrag 
als 'fantaisistisch' en 'ruimschoots overdreven' aan te merken;

[...] Dat [verweerster] in die omstandigheden het bedrag niet kon kennen van de ver-
vangingsvergoeding waarop zij aanspraak kon maken en dat zij niet beschikte over de in-
lichtingen die zij in de gegeven omstandigheden van de zaak nodig had om haar voertuig 
door een soortgelijk voertuig te vervangen (Cass.,  13 september 1995, A.C. 1995,  nr. 
381);

[...] Dat het overigens vaststaat dat het aan de houding van [eiser] die weigerde in te 
stemmen met de raming van de deskundige van [verweerster] te wijten is dat een beroep 
diende te worden gedaan op een gerechtelijk deskundigenonderzoek en dat [verweerster] 
zich genoodzaakt zag het verongelukte voertuig bij te houden tot de beëindiging van het 
gerechtelijk deskundigenonderzoek".

Grieven
Om de door een contractuele fout veroorzaakte schade te ramen dient de rechter die 

schade in concreto te beoordelen.
Het bestreden vonnis erkent dat verweerster "reeds vanaf het ogenblik dat zij haar voer-

tuig terugkreeg geen enkele twijfel kon koesteren omtrent het feit dat het voertuig onher-
stelbaar beschadigd was".

Het bevestigt niettemin de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van 
een vergoeding van 198.000 frank wegens gebruiksderving, op grond dat eiser ten onrech-
te de door de deskundige geraamde waarde van het onherstelbaar beschadigde voertuig 
heeft  betwist  en  dat  bijgevolg  verweerster  het  bedrag  van  de  vervangingsvergoeding 
waarop zij aanspraak kon maken niet kon kennen.

Om de schade wegens gebruiksderving te ramen stelt het bestreden vonnis aldus als re-
gel dat de benadeelde, vooraleer hij besluit zijn voertuig te vervangen, het recht heeft niet 
alleen om te weten dat zijn voertuig als onherstelbaar kan worden beschouwd, maar ook 
en vooral om het bedrag te kennen dat hem zal worden toegekend.

Aldus miskent het vonnis de verplichting van de rechter om de schade in concreto te ra-
men en schendt het derhalve de in het middel aangegeven artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Tweede middel:
Overwegende dat de rechter in de regel de schade, die de schuldeiser geleden 

heeft ten gevolge van de niet-nakoming van de verbintenis, in concreto moet ra-
men;

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat op grond van de overwegingen die 
het middel overneemt, als regel aanneemt dat verweerster, ofschoon zij wist dat 
het voertuig niet kon worden hersteld, het recht had de vervanging ervan uit te 
stellen tot zij de vergoeding kende waarop zij aanspraak kon maken, zonder de 
omstandigheden, eigen aan de zaak, aan te geven die de raming van de wachtver-
goeding verantwoorden, de verplichting om de schade in concreto te ramen mis-
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kent en de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het een wachtvergoeding van hon-

derd achtennegentigduizend frank als  hoofdbedrag opneemt in de schade van 
verweerster en uitspraak doet over de kosten;

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 de helft van de kosten; houdt de overige helft aan opdat de 

bodemrechter daarover uitspraak zou doen;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-

sel, zitting houdende in hoger beroep.

6 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 8

1° KAMER - 6 januari 2005

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - VERWIJZING 
NAAR DE RECHTSPRAAK - GELDIGHEID.

2º ZAAKWAARNEMING - BEGRIP.

1º Het arrest dat tot staving van de interpretatie van een wet verwijst naar een precedent in  
de rechtspraak met opgave van de redenen waarom het zich daarbij aansluit, verleent  
aan dat precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte1. (Art. 6 Ger.W.)

2º Zaakwaarneming vereist  dat de handelingen vrijwillig worden verricht,  d.w.z.  met het 
oogmerk om te handelen voor rekening en in het belang van een ander. (Art. 1372 B.W.)

(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC v.z.w. T. O.C.M.W. CHAUMONT-GISTOUX)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0522.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 november 2001 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 22 okt. 2004, A.R. F.03.0028.N, nr. 502; Cass., 13 feb. 2004, A.R. C.03.0203.F, nr. 84.
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Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan dat gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1370, 1371, 1372 en 1375 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6, 23 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 57, inzonderheid §2 en 58 van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-

fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de wijziging ervan door de 
wetten van 15 juli 1996 en 22 februari 1998.

Aangevochten beslissingen en redenen
In haar conclusie verzocht eiseres de rechters in hoger beroep subsidiair om de door 

haar tegen verweerder ingestelde rechtsvordering die zij gegrond had op zaakwaarneming 
toe te wijzen, en zij voerde met name aan dat "(eiseres) in de plaats (van verweerder) is 
opgetreden toen zij de dringende medische hulp verleende waartoe verweerder wettelijk 
gehouden was jegens M. Er is sprake van zaakwaarneming in de zin van de artikelen 1372 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wanneer een persoon (de zaakwaarnemer), zon-
der daartoe contractueel of wettelijk verplicht te zijn, zich mengt in de zaken van iemand 
anders (de meester van de zaak) en voor hem en in diens belang een feitelijke of juridi-
sche handeling verricht die voor hem nuttig is". "(Wat betreft) de wil om voor een ander 
en niet voor zichzelf nuttig te zijn: die voorwaarde is kennelijk vervuld, aangezien (eise-
res) de litigieuze facturen in de eerste plaats heeft overgezonden aan de sociale dienst van 
het  Sint-Pietersziekenhuis  te  Ottignies,  opdat  deze  ze  zou  doen  toekomen  bij 
(verweerder). Eiseres oordeelde aldus dat verweerder wettelijk gehouden was medische 
hulp te verlenen aan M. en dat eiseres zelf de opdracht vervulde (van verweerder) die 
daarom gehouden was tot terugbetaling van de gemaakte kosten. (Verweerder) kan niet 
staande houden dat (eiseres) uitsluitend heeft gehandeld met het oogmerk om de door haar 
in het kader van haar ziekenhuisactiviteiten gemaakte kosten terug te vorderen en daarbij 
meer met haar eigen belangen dan met die (van verweerder) begaan was. (Verweerder) 
verwart immers de onderhavige rechtsvordering met 'de zaak' die (eiseres) in zijn plaats 
heeft waargenomen. Hoewel deze rechtsvordering strekt tot terugvordering van de door 
haar gemaakte kosten, bestaat 'de waargenomen zaak' te dezen in het verlenen van drin-
gende medische hulp aan een persoon die zich op het grondgebied bevond van de ge-
meente  waarvoor  (verweerder)  bevoegd  is.  Die  rechtsvordering  komt  niet  toe  aan 
(eiseres), die uitsluitend een privé-instelling is. Het tegendeel aannemen zou betekenen 
dat (eiseres) een opdracht van openbare dienstverlening zou hebben wat vanzelfsprekend 
niet het geval is (...). De hulp die (eiseres) aan M. verleend heeft, was, op het ogenblik dat 
ze geboden werd, wel degelijk nuttig voor de vervulling van de opdracht die (verweerder) 
van de wetgever heeft gekregen om zijn rol van openbare dienstverlener te vervullen, aan-
gezien hij verplicht was op te treden". Na erop te hebben gewezen dat "M. (...) een aan-
vraag tot erkenning van de hoedanigheid van politiek vluchteling heeft ingediend (...); dat 
(hij) van 1 februari tot 30 juni 1994 verbleven heeft te Chaumont-Gistoux en van (ver-
weerder) een maandelijkse sociale uitkering heeft ontvangen gelijk aan het minimumloon 
voor  alleenstaanden (...)"  en na te hebben aangenomen "dat,  indien onmiddellijk hulp 
dient te worden verleend, artikel 58 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
OCMW's van toepassing is", "dat in het geval van M. het spoedeisend karakter van de 
hulp niet wordt betwist" en dat "het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe tijdens de duur 
van het ziekenhuisverblijf kon optreden als hulpverleningscentrum en de ziekenhuiskos-
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ten voor zijn rekening kon nemen, (...) dat vervolgens na het verblijf in het ziekenhuis al-
leen (verweerder) bevoegd was om die kosten ten laste te nemen, met de mogelijkheid om 
die kosten uiteindelijk te verhalen op de Belgische Staat", verwerpt het bestreden vonnis, 
dat de bestreden beslissing wijzigt, de rechtsvordering die eiseres gegrond had op zaak-
waarneming, verklaart die rechtsvordering niet gegrond, wijst ze af en veroordeelt eiseres 
in de door verweerder in beide instanties gemaakte kosten en uitgaven, op grond:

"dat er sprake is van zaakwaarneming wanneer een persoon (de zaakwaarnemer), zon-
der daartoe contractueel of wettelijk verplicht te zijn, zich mengt in de zaken van iemand 
anders (de meester van de zaak) en voor hem en in diens belang een feitelijke of juridi-
sche handeling verricht die voor hem nuttig is (...);

dat in de rechtspraak is aangenomen dat 'de toepassing van de zaakwaarneming in deze 
materie erop zou neerkomen dat eenieder het recht zou hebben om (het OCMW) te ver-
vangen in de uitoefening van zijn opdracht van algemeen belang en, na de staat van be-
hoeftigheid te hebben vastgesteld, te beslissen over de wijze waarop die opdracht kan 
worden vervuld; dat zulks bovendien tot gevolg zou hebben dat de gewone gerechten een 
bevoegdheid zou worden verleend die de wet uitdrukkelijk heeft voorbehouden aan de 
OCMW's en, op beroep, vooreerst aan de beroepskamer en, vervolgens, aan de arbeidsge-
rechten' (Brussel, 2e kamer, 28 februari 1997, A.R.. 1992/AR/2197-1997/AR/441, niet ge-
publiceerd);

dat de voorwaarden voor de zaakwaarneming in elk geval niet vervuld zijn;
dat, zoals het Hof van Beroep te Brussel in voormeld arrest heeft gezegd, de zaakwaar-

neming onder meer het idee van welwillendheid veronderstelt, dat te dezen ontbreekt;
dat 'het ziekenhuis in werkelijkheid uitsluitend heeft gehandeld met het oogmerk om de 

in het kader van zijn ziekenhuiswerkzaamheden gemaakte kosten terug te vorderen; dat 
het ziekenhuis in werkelijkheid een persoonlijk belang tracht te verbergen achter een acti-
viteit die zogezegd nuttig is voor het OCMW';

dat zulks ook te dezen het geval is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het is de rechter verboden om bij wege van algemene en als regel geldende beschik-

king uitspraak te doen over de hem voorgelegde zaken.
Buiten de gevallen, die zich te dezen niet voordoen, en die bepaald zijn in de artikelen 

23 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, is de bodemrechter nooit verplicht zich te rich-
ten naar een vroegere rechterlijke uitspraak.

De rechter mag, tot staving van zijn beslissing, enkel verwijzen naar de rechtspraak en 
de rechtsleer en mag, na een persoonlijk onderzoek van de ter zake geldende wettelijke of 
verordenende bepalingen en van de rechtspraak, zich enkel aansluiten bij de erin vervatte 
leer, zonder daarom hieraan de draagwijdte te verlenen van een algemene en als regel gel-
dende beschikking, op voorwaarde dat hij klaar en duidelijk de redenen aangeeft waarom 
hij zich erbij aansluit.

Het bestreden vonnis, om te beslissen dat eiseres zich niet kan beroepen op het voor-
deel van de zaakwaarneming, beperkt zich ertoe te verwijzen naar een arrest dat het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen heeft in een andere zaak waarin eiseres en verweerder 
geen partij waren en waaruit het passages aanhaalt, en het beperkt zich ertoe te verklaren 
dat de overwegingen van dat arrest ten dezen van toepassing zijn, zonder de redenen aan 
te geven waarom die verwijzing terzake dienend was; aldus kent het aan het arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel een draagwijdte toe van een algemene en als regel geldende 
beschikking die het niet kan hebben (schending van artikelen 6, 23 en 1120 van het ge-
rechtelijk Wetboek) en belet het in elk geval het Hof de bestreden beslissing op haar wet-



Nr. 8 - 6.1.05 HOF VAN CASSATIE 29 

tigheid te toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Onder zaakwaarneming moet worden verstaan de vrijwillige en belangloze inmenging 

van een persoon in de zaken van iemand anders en het verrichten van een feitelijke of juri-
dische handeling voor laatstgenoemde en in diens belang.

De inmenging van een derde in de zaken van de meester met het oog op de nakoming 
van een wettelijke hulpverleningsplicht waartoe laatstgenoemde gehouden is, kan in be-
paalde omstandigheden een noodzakelijk en nuttig beheer zijn voor degene die deze ver-
plichting heeft, namelijk de meester van de zaak.

Hoewel uit de artikelen 1371 en 1372 van het Burgerlijk Wetboek kan worden afgeleid 
dat de zaakwaarneming impliceert dat de zaakwaarnemer de wil heeft gehad de zaak van 
de meester waar te nemen en het nut alsook het belang van laatstgenoemde op het oog 
heeft gehad, vereisen die artikelen daarentegen niet dat de zaakwaarnemer de wil heeft ge-
had om op te treden ten voordele van een welbepaald persoon of de zaak heeft waargeno-
men met het uitsluitend doel de belangen van de meester te behartigen.

Het voordeel van de zaakwaarneming, in de zin van de artikelen 1372 tot 1375 van het 
Burgerlijk Wetboek, komt ten goede aan al wie vrijwillig gehandeld heeft in het belang 
van een derde, wanneer zijn hulp op het ogenblik dat ze geboden werd, voor hem nuttig 
kon zijn, waarbij het niet terzake doet dat de bijgestane persoon niet de meester is van de 
zaak, op voorwaarde dat laatstgenoemde een plicht tot bijstand of hulpverlening heeft je-
gens de bijgestane persoon.

Bijgevolg is de meester van de zaak krachtens artikel 1375 van het Burgerlijk Wetboek 
gehouden tot vergoeding van de zaakwaarnemer, zodra hij enerzijds ten tijde van zijn op-
treden niet handelde uit winstoogmerk en, anderzijds, het optreden van de zaakwaarnemer 
nuttig is geweest.

Te dezen vervulde verweerder, krachtens de artikelen 1, 57 en 58 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn jegens de 
bijgestane  persoon  een  wettelijke  plicht  van  dringende  medische hulpverlening.  Door 
laatstgenoemde in haar spoedafdeling op te nemen en hem de verzorging te verstrekken 
die wegens diens gezondheidstoestand dwingend en onmiddellijk geboden was, is eiseres 
de verplichtingen nagekomen die de wet ten laste legde van verweerder.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat M. hulp kreeg van verweerder, 
dat hij als slachtoffer van een ongeval of van een ziekte die een dringende medische hulp-
verlening vereiste, niet ten laste werd genomen door verweerder die hem wettelijke bij-
stand verschuldigd was en dat hij, na eerst te zijn opgenomen in een instelling die daartoe 
niet uitgerust was, werd overgebracht naar de dienst intensieve verzorging van eiseres die 
in die omstandigheden gehouden was hem dringende medische hulp te verlenen, en dat 
niettemin op de in het middel aangegeven gronden beslist dat eiseres zich niet kan beroe-
pen op het voordeel van de zaakwaarneming, omdat zij meer bepaald niet het voornemen 
heeft gehad om de zaken van verweerder waar te nemen, maar om achteraf de door haar 
in het kader van haar ziekenhuisactiviteiten gemaakte kosten terug te vorderen, en dat zij 
van verweerder de terugbetaling niet kan vorderen van de ten voordele van de bijgestane 
persoon gemaakte kosten, het wettelijk begrip zaakwaarneming alsook de draagwijdte van 
de voorwaarde dat de zaakwaarnemer belangloos moet handelen miskent (schending van 
de artikelen 1370 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 57, §2 en 58 van de organieke wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vóór de wijziging 
ervan door de wetten van 15 juli 1996 en 22 februari 1998).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
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Overwegende dat de door het middel bekritiseerde vermelding van het bestre-
den vonnis overwegingen bevat die zijn ontleend aan een arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel;

Dat het bestreden vonnis evenwel de redenen aangeeft waarom het zich daarbij 
aansluit;

Dat het bestreden vonnis, dat regelmatig met redenen is omkleed, aan het ar-
rest van het Hof van Beroep te Brussel niet de draagwijdte toekent van een alge-
mene en als regel geldende beschikking;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat zaakwaarneming krachtens artikel 1372 van het Burgerlijk 

Wetboek vereist dat de handelingen vrijwillig worden verricht, dat wil zeggen 
met het oogmerk om te handelen voor rekening en in het belang van een ander;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door te vermelden dat eiseres gehan-
deld heeft in het kader van haar ziekenhuiswerkzaamheden, beslist dat eiseres 
niet vrijwillig gehandeld heeft;

Dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing dat "de voorwaarden voor de 
zaakwaarneming niet vervuld zijn", naar recht verantwoordt;

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

6 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 9

1° KAMER - 6 januari 2005

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
MOTORRIJTUIG WAARAAN EEN TRACTOR IS GEKOPPELD - DEELNEMING AAN HET VERKEER - BEGRIP.

De W.A.M.-verzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt door een geheel van aan 
elkaar gekoppelde motorrijtuigen wanneer dat geheel niet wordt gebezigd als werktuig  
maar voor het vervoer van zaken en wanneer die schade veroorzaakt is op een wijze die  
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door motorrijtuigen in het verkeer; dat is het  
geval van een vrachtwagen die gebezigd wordt om hout weg te halen en waaraan een 
tractor is gekoppeld om een grotere trekkracht te verlenen aan de vrachtwagen teneinde 
te voorkomen dat de vrachtwagen in de modder zou blijven steken1.  (Art. 2, §1 W.A.M.-
wet 1989)

1 Benelux Hof, 30 okt. 1984, zaak A 83/2, Rechtspr. 1984, 30; Cass., 5 dec. 2003, A.R. C.02.0261.F, 
nr. 626.
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(P & V VERZEKERINGEN T. ERJI GARDEN N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0583.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan, dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprake-lijkheids-

verzekering inzake motorrijtuigen, opgemaakt op 24 mei 1966 te Luxemburg en goedge-
keurd bij de wet van 10 februari 1968;

- de artikelen 1, 2, §1, 3, §§1 en 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende 
bij de hierboven vermelde Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1108, 1126, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekering in het algemeen, zijnde titel X 

van boek I van het Wetboek van Koophandel;
- het enig artikel van de wet van 19 februari 1968 houdende goedkeuring van de Bene-

lux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverze-kering inzake mo-
torrijtuigen, gemeenschappelijke bepalingen behorende bij deze Overeenkomst en Proto-
col van ondertekening, ondertekend te Luxemburg op 24 mei 1966;

- de artikelen 1, 2, §1, eerste lid en 6, §2 van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- artikel 1A van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-

ment op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het wijzigend arrest veroordeelt eiseres om verweerster te vrijwaren voor alle bedragen 

die zij aan G. D. en Y. D. verschuldigd is ingevolge de tegen haar uitgesproken veroorde-
ling, op grond dat blijkens het bestek van 1 februari 1997, G. D. en J.-M. D. aan (verweer-
ster) opdracht hebben gegeven voor het vellen van tien populieren alsook voor het "afkap-
pen, afvoeren, in stukken hakken en vermalen van de takken", met dien verstande dat de 
plaats waar de bomen zouden worden geveld toegankelijk moest zijn voor een tractor "om 
het hout af te voeren en de bomen vast te sjorren"; dat de overeengekomen prijs 160.000 
BEF bedroeg zonder B.T.W.; dat de werkzaamheden een aanvang hebben genomen in fe-
bruari; dat zij na een onderbreking wegens slecht weer werden voltooid op 24 april 1997; 
dat op die dag het hout werd weggehaald met behulp van een vrachtwagen van twintig 
ton; dat een tractor werd gebezigd om een grotere trekkracht te verlenen aan de vrachtwa-
gen en om te voorkomen dat deze in de modder zou blijven steken bij het over en weer rij-
den op het hier bedoelde terrein; dat het echtpaar D. D. bij schrijven van 25 april 1997 aan 
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(verweerster) liet weten dat die werkzaamheden schade hadden veroorzaakt: "een vijver-
berm heeft het volledig begeven onder het gewicht van te zware ladingen op de plaats van 
de werkzaamheden, er zijn tevens bandensporen van ongeveer zestig centimeter diep ont-
staan, een sierboom op onze grond is afgebroken, de afsluiting tussen ons eigendom en 
het belendende eigendom is afgerukt, bovendien hebt u gereden op het terrein (van de) 
buurman, die pas een nieuw gazon gezaaid had, bijgevolg hebt u bandensporen van onge-
veer zestig centimeter diep op dat terrein achtergelaten"; dat het echtpaar nota ervan nam 
dat (verweerster) een beroep zou doen op haar verzekeraar tot dekking van de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade; dat verweerster het schadegeval [aan eise-
res] heeft aangegeven in het kader van de met die maatschappij afgesloten polis inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen; dat zij  bij  schrijven van 3 juli 
1997 de partijen D.-D. ervan op de hoogte heeft gebracht dat zij, nadat zij in het bezit was 
gesteld van het verslag van haar inspecteur, de schade niet zou dekken, "aangezien de om-
standigheden waaronder de schade (zich had) voorgedaan viel onder de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor bedrijfsschade"; dat (verweerster), bij akte van 6 maart 1998, (ei-
seres) gedagvaard heeft tot tussenkomst en vrijwaring op grond van de overweging dat 
genoemde maatschappij,  indien haar aansprakelijkheid ondanks haar bezwaren toch in 
aanmerking zou worden genomen, in dat geval haar dekking zou moeten verlenen in het 
kader van de met haar afgesloten polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motor-
rijtuigen, aangezien de vrachtwagen en de tractor, die één geheel vormden, op het ogen-
blik dat zij de schade veroorzaakten, uitsluitend gebezigd werden voor de verplaatsing 
van hout; dat (eiseres) op grond van een arrest van 23 oktober 1984 van het Benelux-Ge-
rechtshof aanvoerde, enerzijds, dat "de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt bij het 
manoeuvreren van een motorrijtuig, zonder dat sprake is van deelneming door dat motor-
rijtuig aan het verkeer, niet een aansprakelijkheid is welke gedekt wordt door de burger-
rechtelijke  aansprakelijkheid  inzake  motorrijtuigen"  en,  anderzijds,  dat  verkeersrisico 
diende te worden uitgesloten, aangezien de schade niet was veroorzaakt op een wijze die 
karakteristiek is voor door een motorrijtuig veroorzaakte schade; dat het niet in ernst kan 
worden betwist dat (verweerster) als bedrijf onder meer de plicht had zich vooraf ervan te 
vergewissen dat haar voertuigen zonder moeilijkheden konden rijden op het terrein om het 
hout te vervoeren; dat zij zich diende aan te passen aan de plaatsgesteldheid en aan de ge-
volgen van de weersomstandigheden; dat zij geschiktere middelen had kunnen inzetten 
voor het vervoer van het hout, bijvoorbeeld door lichtere voertuigen te gebruiken; dat 
(verweerster),  door aldus te handelen,  een fout heeft  begaan; dat de vermelding in de 
overeenkomst volgens welke het terrein voor een tractor toegankelijk moest zijn voor het 
afvoeren van het hout en het vastsjorren van de bomen, de bovenstaande vaststellingen 
niet  kan ontkrachten, te meer daar die vermelding slaat  op een tractor en niet  op een 
vrachtwagen van twintig ton; dat de aangeklaagde handelwijze in oorzakelijk verband 
staat met de door G.-D. en Y. D. geleden schade; dat (verweerster) dus daarvoor vergoe-
ding verschuldigd is; dat de vrachtwagen en de tractor op het ogenblik waarop de schade 
zich voordeed, uitsluitend werden gebezigd om hout, afkomstig van het vellen van tien 
populieren, naar een niet nader gepreciseerde plaats te vervoeren; dat die voertuigen op 
dat ogenblik dus niet werden gebruikt als werktuigen; dat zij niets anders waren dan mo-
torrijtuigen die dienden voor het vervoer van zaken; dat de omstandigheid dat de vracht-
wagen aan de tractor gekoppeld was zodat het geheel, dankzij een grotere en efficiëntere 
trekkracht op een plaats kon rijden die beslist nauwelijks berijdbaar was, niets afdoet aan 
de aard van de voertuigen waaruit dat geheel bestond; dat bijgevolg de vrachtwagen en de 
tractor, op het ogenblik dat zij de schade veroorzaakten, deelnamen aan het verkeer; dat 
de verzakking van de grond en de daaropvolgende instorting van de vijverberm ten gevol-
ge van de zijdelings erop uitgeoefende druk schade is die is veroorzaakt op een wijze die 
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door motorrijtuigen in het verkeer; dat [eiseres] 
dus haar dekking verschuldigd is.
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Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiseres voerde in haar appelconclusie uitdrukkelijk aan, enerzijds, dat zij uitsluitend de 

verzekeraar  was  van  de  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  voor  het  gebruik  van  de 
"Fendt" tractor en, anderzijds, dat de verplaatsing van die tractor in nauw verband stond 
met het wegnemen van het hout en deel uitmaakte van de exploitatiewerkzaamheden die 
niets met het verkeer te maken hadden; dat, in strijd met wat verweerster betoogde, er een 
gelijkenis bestaat met het geval van de tractor die een aardappelrooimachine voorttrekt; 
dat de tractor in het eerste geval de kracht van zijn motor ter beschikking stelt aan de 
vrachtwagen die gebruikt wordt voor het weghalen van het hout en, in het andere geval, 
die kracht levert aan de aardappelrooimachine; eiseres (had) eraan herinnerd dat, volgens 
het arrest van 23 oktober 1984 van het Benelux-Gerechtshof, de enkele omstandigheid dat 
het voertuig zich verplaatst niet karakteristiek genoeg is om te spreken van een verkeersri-
sico, maar dat bovendien de verplaatsing niet uitsluitend kan worden gezien als een onder-
deel van de exploitatiewerkzaamheden en dat de schade is veroorzaakt op een wijze die 
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer en dat niet 
het enkele feit dat het voertuig zich verplaatste hier van belang was dan wel het herhaalde 
komen en gaan van het konvooi alsook het gewicht van de vrachtwagen en zijn lading (cf. 
brief van D. van 18 november 1997, waarin gesproken wordt van honderd vijftig kubieke 
meter  hout  die  dienden weggehaald te worden door  een vrachtwagen van twintig  ton 
waardoor de vrachtwagen verschillende malen over en weer diende te rijden).

Het arrest antwoordt niet ten genoege van recht op dat verweermiddel waarin verweer-
ster betoogde dat de litigieuze schade niet karakteristiek was voor door motorrijtuigen in 
het verkeer veroorzaakte schade en dat die schade was veroorzaakt door het over en weer 
rijden van de tractor die de zwaar beladen vrachtwagen voorttrok op de plaats van de 
werkzaamheden die het vastmaken en weghalen van tien populieren tot doel hadden. Het 
arrest is derhalve niet tegelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

2. Tweede onderdeel
De schade is veroorzaakt door de tractor die op de plaats van het werk de met gekapt 

hout zwaar beladen vrachtwagen van twintig ton voorttrok, teneinde aan de vrachtwagen 
een grotere trekkracht te verlenen zodat hij niet in de modder zou blijven steken bij het 
over en weer rijden over het hier bedoelde terrein. Die schade bestond in de verzakking 
van een gedeelte van de berm langs het meer waarop de tractor de vrachtwagen aldus 
voorttrok, alsook in de bandensporen van zestig centimeter diep. Uit die vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de schade is veroorzaakt door de tractor en zijn lading op het 
ogenblik dat hij aan de vrachtwagen trekkracht verleende teneinde te voorkomen dat de 
vrachtwagen in de modder zou blijven steken, en dat de tractor op dat ogenblik gebezigd 
werd als een werktuig dat zijn trekkracht verleende aan de vrachtwagen. De tractor werd 
aldus hoofdzakelijk gebezigd als een beweeglijk werktuig om de vrachtwagen, die bela-
den was met populierenhout, voort te trekken, en slechts bijkomstig voor verplaatsing. De 
omstandigheid dat de verplaatsing gebeurde naar een niet nader gepreciseerde plaats is 
geen reden om aan te nemen dat de tractor aan het verkeer deelnam, daar voor het ant-
woord op die vraag het tijdstip waarop de schade, namelijk de verzakking van de berm, 
zich voordeed, in aanmerking moet worden genomen. Op dat ogenblik verleende de trac-
tor zijn trekkracht aan de vrachtwagen voor het weghalen van het hout van de plaats van 
het werk en nam hij niet deel aan het verkeer, waarvan het wettelijk begrip aldus is mis-
kend door het arrest (schending van de artikelen 1 van de Benelux-Overeenkomst van 24 
mei 1996, 1, 2, §1, 3, §§1 en 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966, het enig artikel van de wet van 19 juni 1968, 1, 
2, §1, eerste lid, 6, §2 van de wet van 21 november 1989 en 1 van het koninklijk besluit 
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van 1 december 1975). Daaruit volgt dat de verplichting tot vergoeding van de door de 
tractor veroorzaakte schade niet ten laste viel van eiseres, die de verzekeraar was van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en niet van de aansprakelijkheid 
voor de exploitatie (schending van de artikelen 1108, 1126, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 11 juni 1874 en 1A van de wet van 25 juni 1992).

3. Derde onderdeel
De schade die de tractor had veroorzaakt door de met gekapt hout beladen vrachtwagen 

van twintig ton voort te trekken, bestond in de verzakking van de berm aan de oever van 
het meer, op het eigendom van de litiskonsoorten D.-D., en in de vorming van bandenspo-
ren van zestig centimeter diep op de plaats van het werk. Die schade, welke is veroorzaakt 
door het herhaalde komen en gaan van de tractor die de zwaar beladen vrachtwagen voort-
trok teneinde te voorkomen dat hij in de modder op het terrein zou blijven steken, is niet 
karakteristiek voor schadeveroorzaking door motorrijtuigen in het verkeer.  Die schade 
houdt immers verband met de uitvoering van het werk door de tractor die de vrachtwagen 
voorttrok op het terrein en heeft niets te maken met het begrip verkeer zoals dit wordt op-
gevat in het verkeersrecht (schending van de artikelen 1 van de Benelux-Overeenkomst 
van 24 mei 1966, 1, 2, §1, 3, §§1 en 3 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende 
bij de Benelux-Overeenkomst van 24 mei 1966, het enig artikel van de wet van 19 februa-
ri 1968, 1, 2, §1, eerste lid, 6, §2 van de wet van 21 november 1989 en 1 van het konink-
lijk besluit van 1 december 1975). Daaruit volgt dat de verplichting tot vergoeding van de 
door de tractor veroorzaakte schade niet ten laste viel van eiseres, die voor dat voertuig de 
verzekeraar was van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (schen-
ding van de artikelen 1108, 1126, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet 
van 11 juni 1874 en 1A van de wet van 25 juni 1992).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de litigieuze werkzaamheden die be-

stonden in het vellen van tien populieren alsook in "het afkappen, afvoeren, in 
stukken hakken en vermalen van de takken", "een aanvang hebben genomen in 
februari (1997); dat zij na een onderbreking werden voltooid op 24 april 1997; 
dat op die dag. het hout werd weggehaald met behulp van een vrachtwagen van 
twintig ton; dat een tractor werd gebruikt om een grotere trekkracht te verlenen 
aan de vrachtwagen teneinde aldus te voorkomen dat deze in de modder op het 
terrein zou blijven steken";

Dat het arrest beslist "dat de vrachtwagen en de tractor op het ogenblik waarop 
de schade zich voordeed, uitsluitend werden gebruikt om hout, afkomstig van het 
vellen van tien populieren, naar een niet nader gepreciseerde plaats te vervoeren; 
dat die voertuigen dus op dat ogenblik niet werden gebruikt als werktuigen; dat 
zij niets anders waren dat motorrijtuigen die dienden voor het vervoer van zaken; 
(...) dat de vrachtwagen en de tractor op het ogenblik dat zij de schade veroor-
zaakten, deelnamen aan het verkeer; dat de verzakking van de grond en de daar-
op volgende instorting van de vijverberm ten gevolge van de zijdelings erop uit-
geoefende druk, schade is die is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is 
voor door motorrijtuigen in het verkeer veroorzaakte schade";

Dat het arrest door die vermeldingen antwoordt op de in het onderdeel aange-
voerde conclusie van eiseres, en zijn beslissing "dat (eiseres) dus haar dekking 
verschuldigd is" regelmatig met redenen omkleedt;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat de begrippen verkeer en, derhalve, het begrip schade in ver-

band met het verkeer, in de zin van de artikelen 2, §1 en 3 van de wet van 21 no-
vember  1989  betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen moeten worden omschreven overeenkomstig de uitlegging die het 
Benelux-Gerechtshof gegeven heeft aan de artikelen 2, §1 en 3, met een soortge-
lijke inhoud van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-
Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen;

Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 23 oktober 1984 
in de zaak A 83/2, voor recht heeft gezegd dat de aansprakelijkheid voor schade, 
veroorzaakt bij het manoeuvreren van een motorrijtuig, zonder dat sprake is van 
deelneming door dat motorrijtuig aan het verkeer, niet een aansprakelijkheid is 
welke krachtens artikel 3, §1 van voornoemde Gemeenschappelijke Bepalingen 
moet zijn gedekt; dat de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt door een 
motorrijtuig dat niet of niet alleen is ingericht voor het verplaatsen van personen 
of goederen over wegen of terreinen, maar uitsluitend of mede om te dienen als 
werktuig voor andere verrichtingen dan het bewerkstellingen van zodanig ver-
voer, en dat die schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig aldus als werktuig 
werd gebruikt, er niet aan in de weg staat dat het motorrijtuig op dat moment 
deelnam aan het verkeer; dat met name, wanneer het motorrijtuig bij het zich 
verplaatsen op een openbare weg of op terreinen als bedoeld in artikel 2, §1 van 
voornoemde gemeenschappelijke bepalingen, schade veroorzaakt op een wijze 
die karakteristiek is voor door een motorrijtuig in het verkeer veroorzaakte scha-
de, het feit dat het motorrijtuig tegelijkertijd als werktuig in de hiervoor bedoelde 
zin werd gebruikt niet eraan in de weg zou staan dat de schade zou moeten wor-
den aangemerkt als in het verkeer veroorzaakt; dat er nochtans geen reden is om 
te beslissen dat zulks het geval is als het zich verplaatsen van het motorrijtuig re-
delijkerwijs  slechts  gezien  kan  worden  als  een  onderdeel  van  de  manoeuvre 
waarbij het motorrijtuig als werktuig wordt gebezigd en als de schade niet is ver-
oorzaakt op een wijze die overigens karakteristiek is voor door een motorrijtuig 
in het verkeer veroorzaakte schade;

Overwegende dat het arrest dat op grond van feitelijke beoordelingen beslist 
dat de tractor en de vrachtwagen die aan elkaar gekoppeld waren, "een geheel 
vorm(d)en" dat niet "gebruikt werd als werktuig", dat zij "gebruikt werden voor 
het vervoer van zaken" en dat de schade die is geleden door de rechtsvoorganger 
van de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen, "is veroorzaakt 
op een wijze die karakteristiek is voor door motorrijtuigen in het verkeer veroor-
zaakte schade", door de in het antwoord op het eerste onderdeel weergegeven 
vermeldingen, zijn beslissingen dat het litigieuze voertuig deelnam aan het ver-
keer en dat de vergoeding van de erdoor veroorzaakte schade door eiseres diende 
te worden gedekt, naar recht verantwoordt;

Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep, de 
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vordering tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

6 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Houtekier en Kirkpatrick.

Nr. 10

1° KAMER - 7 januari 2005

KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - 
EENZIJDIGE BEËINDIGING - BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING - MEERWAARDE INZAKE CLIËNTEEL - 
WIJZE VAN BEREKENING.

De rechter  die  op  grond  van  de  omstandigheden  van  de  zaak  onaantastbaar  in  feite  
oordeelt  dat  er  bij  de  beëindiging  van  de  concessie  sprake  is  van  een  aanzienlijke  
meerwaarde van cliënteel die de concessiehouder tijdens de duur van de concessie heeft  
opgebouwd en waarvan redelijk  kan worden aangenomen dat  zij  de  concessiegever  
trouw  zal  blijven,  hoeft  voor  de  raming  van  de  billijke  bijkomende  vergoeding  de  
meerwaarde inzake cliënteel niet noodzakelijk te bepalen op grond van een vergelijking  
van het cliëntenbestand bij het begin en bij het einde van de concessieovereenkomst1.  
(Art. 3, 1° Alleenverkoopwet)

(CARROSSERIE BREM N.V. T. VÉHICULES FRIGORIFIQUES LAMBERET N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0120.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. 
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie  B.  GOOSSENS,  Commentaar  Bijzondere  Overeenkomsten,  "Concessie  van  alleenverkoop, 
Commentaar bij artikel 3", 135, nr. 15.
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(...)
- artikel 3, inzonderheid 1° van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige be-

ëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop zoals ge-
wijzigd bij artikel 3 van de Wet van 13 april 1971.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van eiseres voor een billijke bijkomende 

vergoeding gesteund op artikel 3, 1° van de Wet van 27 juli 1961 slechts gegrond ten be-
lope van 24.789,35 euro op basis van de hierna volgende overwegingen:

"Terecht heeft de eerste rechter ook vastgesteld dat de overgelegde cijfers niet toelaten 
cijfermatig juist te berekenen hoe het klantenbestand is geëvolueerd tussen het begin en 
het einde van de concessie. Het deskundigenverslag bevat slechts cijfers over de laatste 
vijfjaren, door de eerste rechter in het vonnis geciteerd.

Uit deze cijfers volgt wel dat het gemiddeld bedrijfsresultaat van (eiseres) met betrek-
king tot de Lamberet - activiteiten in deze periode schommelde rond 79.325,93 euro (be-
houdens de uitschieter in het boekjaar 1 oktober 1990 tot 30 september 1991: 158.640, 60 
euro). Hieruit kan afgeleid worden dat over deze periode het klantenbestand slechts licht 
is toegenomen.

De billijke vergoeding van 24.789,35 euro toegekend door de eerste rechter is dan ook 
verantwoord" (arrest, p. 11-12).

De eerste rechter had aangaande de overgelegde cijfers geoordeeld dat:
"Op grond van  art.  3,  lid  1,  §1,  maakt  (eiseres)  aanspraak op een  vergoeding  van 

32.906.113 BEF.
De gerechtelijke expert heeft dat bedrag als volgt berekend:
'Aangezien deze gegevens (bedoeld wordt: de administratie van de nieuwe 'concessie-

houder') niet ter beschikking zijn kunnen we de waarde van het cliënteel bepalen aan de 
hand van de rendementswaarde. Hierbij gaan we uit van het gemiddeld gewogen bedrijfs-
resultaat  op jaarbasis  dat  (eiseres)  realizeerde uit  de  Lamberet-activiteit  nl.  4.935.917 
BEF. Dit bedrag wordt dan geactualiseerd om de rendementswaarde te bepalen. Het actu-
aliseringspercentage kan bepaald worden aan de hand van het rendement van de laatste 
staatslening (duur: 7 jaren), namelijk 7,95 pct., te verhogen met een risicopremie tor 15 
pct. Dit leidt tot een waarde van 32.906.113 BEF (4.935.917/0,015)'" (vonnis, p. 10).

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3 van de Wet van 27 juli 1961 heeft de concessiehouder, ingeval van 

beëindiging van de concessieovereenkomst door de concessiegever op andere gronden 
dan de grove tekortkoming van de concessiehouder of ingeval deze laatste de concessie-
overeenkomst beëindigt wegens grove tekortkoming van de concessiegever, recht op een 
billijke bijkomende vergoeding.

Deze bijkomende vergoeding wordt geraamd op grond van, onder meer, "de bekende 
meerwaarde inzake cliëntele die door de concessiehouder is aangebracht en die aan de 
concessiegever verblijft na de beëindiging van het contract".

De tekst zelf van artikel 3, 1 ° van de Wet van 27 juli 1961 legt, met het oog op de 
waardering van het door de concessiehouder aangebrachte cliënteel, aan de rechter een 
vergelijking op tussen, enerzijds, het cliënteel bestaand op het ogenblik van de aanvang 
van de concessieovereenkomst en, anderzijds, het cliënteelbestand zoals het bestond op 
het ogenblik van de beëindiging van de concessieovereenkomst.

Immers de woorden "cliëntèle die door de concessiehouder is aangebracht" en "die (dit 
is de cliëntèle) aan de concessiegever verblijft na de beëindiging" duiden respectievelijk 
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op cliëntèle die door de concessiehouder sedert het begin van de concessieovereenkomst 
werd aangebracht en op cliëntèle die op het einde van de concessieovereenkomst trouw 
blijft aan de concessiegever.

Het verschil tussen beide vormt "de meerwaarde inzake cliëntèle" ten gunste van de 
concessiegever waarvoor de concessiehouder, krachtens artikel 3, 1° van de Wet van 27 
juli 1961, dient te worden vergoed.

Het aangevochten arrest beaamt de hierboven uiteengezette lezing van artikel 3, 1° van 
de Wet van 27 juli 1961 doch stelt vast dat de "overgelegde cijfers het niet toelaten cijfer-
matig juist te berekenen hoe het klantenbestand is geëvolueerd tussen het begin en het ein-
de van de concessie" omdat "het deskundigenverslag (...) slechts de cijfers (bevat) over de 
laatste vijf jaren, door de eerste rechter in het vonnis geciteerd" (arrest, p. 11).

Niettegenstaande het hof zelf stelt dat de meerwaarde inzake cliëntèle dient vastgesteld 
te worden op grond van een vergelijking tussen klantenbestand tussen begin en einde van 
de concessieovereenkomst, gaat het hof louter af op de cijfers van de laatste vijf jaren af 
om de meerwaarde inzake cliëntele te bepalen.

Door de meerwaarde inzake cliënteel derhalve te bepalen op basis van andere gegevens 
dan op grond van een vergelijking van het cliënteel bestand bij het begin en bij het einde 
van de concessieovereenkomst, schendt het hof het wettelijk begrip "meerwaarde inzake 
cliëntèle" en mitsdien artikel 3, inzonderheid 1° van de Wet van 27 juli 1961.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, 1° van de wet van 27 juli 1961 be-

treffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende con-
cessies van alleenverkoop, de billijke bijkomende vergoeding wordt geraamd, 
onder meer, op grond van de bekende meerwaarde inzake cliënteel die door de 
concessiehouder is aangebracht en die aan de concessiegever verblijft na de be-
ëindiging van het contract;

Dat de rechter, op grond van de concrete omstandigheden van de zaak, onaan-
tastbaar in feite oordeelt of er bij de beëindiging van de concessie sprake is van 
een  aanzienlijke  meerwaarde  van  cliënteel  die  de  concessiehouder  tijdens  de 
duur van de concessie heeft opgebouwd en waarvan redelijk kan aangenomen 
worden dat zij de concessiegever trouw zal blijven; 

Dat het onderdeel dat er van uitgaat dat de meerwaarde inzake cliënteel alleen 
kan bepaald worden op grond van een vergelijking van het cliëntenbestand bij 
het begin en bij het einde van de concessieovereenkomst, faalt naar recht;

(...)

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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7 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Lefèbvre en Simont.

Nr. 11

1° KAMER - 7 januari 2005

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - HANDELSVERBINTENISSEN - 
FACTUUR - AANVAARDING - FEITELIJK VERMOEDEN.

De rechter kan inzake handelsverrichtingen uit de aanvaarding van de factuur een feitelijk  
vermoeden  putten  en  het  bewijs  erin  vinden  dat  de  schuldenaar  zijn  akkoord  heeft  
gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis; dit geldt ook wanneer de aanvaarde  
factuur  is  gestuurd  in  uitvoering  van  een  schriftelijke  overeenkomst  maar  daarvan  
afwijkende verbintenissen inhoudt1. (Art. 25, tweede lid W.Kh.)

(OLINGER OIL B.V.B.A. T. AUTOBEDRIJF DE WINTER N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0129.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2002 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. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De zesentwintigste kamer van het Hof van Beroep te Gent verklaart het hoger beroep 

ontvankelijk en in die mate gegrond dat de verkoopsovereenkomst van 23 juli 1993 ont-
bonden wordt verklaard in het nadeel van eiseres met ingang van 15 februari 1999, dat ei-
seres wordt veroordeeld tot terugbetaling aan verweerster van een bedrag van 3.569,67 
euro voor de betaalde facturen vanaf 17 maart 1995 tot en met 27 oktober 1997, dat ver-
weerster wordt veroordeeld tot betaling van de helft van de onbetaalde facturen van 28 fe-
bruari 1998 tot en met 25 februari 1999, zijnde een bedrag van 2.974,72 euro, en dat voor 
recht wordt gezegd dat, na compensatie, eiseres een bedrag van 594,94 euro verschuldigd 

1 Zie Cass., 27 jan. 2000, A.R. C.98.0114.N, nr. 72.
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blijft aan verweerster, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf de datum van 
ingebrekestelling van 15 januari 1999. Verder wordt eiseres veroordeeld tot de kosten van 
beide aanleggen en wordt het anders of meer gevorderde afgewezen als ongegrond.

Na op correcte wijze te hebben vastgesteld dat de overeenkomst tussen partijen deze 
partijen tot wet strekt, zodat er niet eenzijdig kan worden van afgeweken zonder de in-
stemming van de wederpartij (arrest, p. 6, eerste alinea) en deze overeenkomst bovendien 
te goeder trouw dient te worden uitgevoerd tussen partijen (arrest, p. 6, vierde alinea), be-
sluit het hof van beroep op basis van de voorliggende gegevens en de vaststelling dat mi-
nerale  olie  minstens  de  helft  minder  kost  dan  half  synthetische  olie,  dat  verweerster 
slechts de reële en niet de conventionele prijs van de geleverde "Penta" olie verschuldigd 
is aan eiseres (arrest, p. 6, onderaan).

Na in feite te hebben vastgesteld dat "Stratus" een halfsynthetische olie is terwijl "Pen-
ta" een minerale olie is, dat de "Stratus" olie gemiddeld bij diverse olieleveranciers meer 
dan tweemaal de prijs kost van een minerale olie en dat synthetische olie gemiddeld op de 
markt 2,5 maal de prijs kost van minerale olie (arrest, p. 5, derde alinea), oordeelt het hof 
van beroep in dit verband dat in casu geen bewijs voorligt van het feit dat de wijziging 
van de aard van het geleverde product (in onderling overleg) werd overeengekomen (ar-
rest, p. 5, eerste en tweede alinea), dat de stelling van eiseres dat een andere kwaliteit van 
olie  werd geleverd op uitdrukkelijk verzoek van tegenpartij  "niet  geloofwaardig over-
komt" (arrest, p. 6, derde alinea), en dat een uitvoering te goeder trouw betekent dat de le-
verancier, wetende dat hij  een andere kwaliteit leverde (aan een voor hem aanzienlijk 
mindere aankoopprijs en afgezien van de mogelijke schadelijke gevolgen voor de motoren 
van de voertuigen), de plicht had zijn afnemer in te lichten nopens de gewijzigde kwaliteit 
en prijs (wat niet gebeurde), welke informatie in handelszaken niet alleen de goede uit-
voering van het contract doch bovendien de aansprakelijkheid van de leverancier voor 
mogelijke schadelijke gevolgen zou hebben gegarandeerd/gedekt (arrest, pp. 5-6).

Verder steunt het hof zijn beslissing dat geen bewijs voorligt van een verzoek tot en ak-
koord over de wijziging van het te leveren product, op de motiveringen dat de wijziging in 
de aard van het product niet wordt gedekt door een andere benaming, noch door het pro-
testloos betalen van de facturen (arrest, p. 5, voorlaatste alinea), dat er geen prijsaanpas-
sing geschiedde bij de facturatie (arrest, p. 6, derde alinea) en dat een zeer aanzienlijk 
prijsverschil van minstens 50 pct. aan de afnemer onmiddellijk zou zijn opgevallen als 
niet toegepast bij de facturatie (arrest, p. 6, vierde alinea; waarmee het hof allicht bedoelt 
te stellen dat, indien het verzoek tot levering van een andere olie daadwerkelijk zou zijn 
uitgegaan van tegenpartij, deze een facturatie aan een ongewijzigde prijs onmiddellijk zou 
hebben opgemerkt aangezien er een prijsverschil van minstens 50 pct. moest zijn).

Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Indien er, zoals het hof van beroep in dezen oordeelt, geen bewijs zou voorliggen van 

het feit dat de wijziging van de aard van het geleverde product (in onderling overleg) 
werd overeengekomen, kan in dit verband het protestloos aanvaarden van alle facturen en 
het protestloos betalen van verschillende facturen niet als irrelevant worden bestempeld.

Artikel 25, tweede lid van het Wetboek van Koophandel bepaalt te dezen dat koop en 
verkoop kunnen worden bewezen door een aangenomen factuur (onverminderd de overige 
door de handelswet toegelaten bewijsmiddelen). 

Ingevolge de betaling van een factuur, ontstaat een vermoeden van aanvaarding van de 
facturen (en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen).

De rechter kan overigens inzake handelsverrichtingen uit de aanneming van de factuur 
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een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden dat de schuldenaar zijn akkoord 
heeft gegeven met de in de factuur vermelde verbintenis. Dit is eveneens het geval wan-
neer, zoals in casu, de aangenomen factuur is gestuurd in uitvoering van een schriftelijke 
overeenkomst, maar daarvan afwijkende verbintenissen inhoudt.

Bijgevolg kan het hof van beroep niet oordelen dat de wijziging in de aard van het pro-
duct niet wordt gedekt door het protestloos betalen van de facturen (arrest, p. 6, voorlaat-
ste alinea) en diende het hof van beroep rekening te houden met het protestloos aanvaar-
den en betalen van de facturen (schending van artikel 25, tweede lid van het Wetboek van 
Koophandel).

Hierbij moet worden benadrukt dat indien de facturen als aanvaard dienen te worden 
beschouwd (en de oorspronkelijke overeenkomst aldus minstens stilzwijgend werd gewij-
zigd), de ontstentenis van uitvoering te goeder trouw van de "oorspronkelijke" overeen-
komst geen rol meer speelt. De door artikel 1134, derde lid van het Burgerlijk Wetboek 
opgelegde verplichting overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer te brengen geldt im-
mers slechts ten aanzien van de verbintenissen zoals zij, op het ogenblik van de uitvoering 
ervan, tussen partijen gelden. Te dezen kon, zoals gezegd, de wijziging van de oorspron-
kelijk tussen partijen getekende overeenkomst, worden bewezen door de aanvaarding en 
betaling van de facturen waaruit de levering van een andere olie bleek dan deze die oor-
spronkelijk was bepaald. Bijgevolg kan niet wettig worden geoordeeld dat het beweerde-
lijk laattijdig protest van verweerster het gebrek aan uitvoering te goeder trouw niet kon 
dekken (arrest, p. 6, zesde alinea) (schending van artikel 1134, derde lid van het Burger-
lijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Tweede onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 25, tweede lid van het Wetboek van 

Koophandel,  koop en verkoop kunnen bewezen worden door middel  van een 
aanvaarde factuur, onverminderd de andere bewijsmiddelen die door de wetten 
op de koophandel zijn toegelaten;

Dat, krachtens die wetsbepaling, de rechter inzake handelsverrichtingen uit de 
aanvaarding van de factuur een feitelijk vermoeden kan putten en er het bewijs 
kan in vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur 
vermelde verbintenis;

Dat dit ook geldt wanneer de aanvaarde factuur is gestuurd in uitvoering van 
een schriftelijke overeenkomst maar daarvan gedeeltelijk afwijkende verbintenis-
sen inhoudt;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat van 1995 tot 1997 de factu-
ren voor Penta-olie door verweerster betaald zijn geworden, en dat de facturen 
slechts vanaf februari 1998 niet meer betaald werden; dat zij evenwel die om-
standigheid niet in hun beoordeling betrekken en oordelen dat eiseres haar ver-
plichtingen niet is nagekomen; 

Dat zij aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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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 Antwerpen.

7 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 12

1° KAMER - 7 januari 2005

1º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT 
OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN TEGEN EEN VONNIS - BESTUURSHANDELING - BEGRIP.

2º MACHTEN — ALLERLEI - WET MOTIVERING BESTUURSHANDELINGEN - 
BESTUURSHANDELING - BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT 
OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN TEGEN EEN VONNIS.

3º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLUIT - 
WETTELIJK VEREISTE MEERDERHEID - NOTULEN - VEREISTE VERMELDINGEN.

1º en 2° Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente  
dat beslist hoger beroep in te stellen tegen een vonnis en daartoe aan de gemeenteraad 
de  nodige  machtiging  te  vragen  is  geen  bestuurshandeling  in  de  zin  van  de  Wet  
Motivering Bestuurshandelingen1.  (Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandeling)

3º  Uit  de  omstandigheid  dat  de  notulen  van  de  vergadering  van  het  college  van 
burgemeester en schepenen niet de uitslag van de stemming vermelden kan niet worden  
afgeleid  dat  het  besluit  niet  is  genomen met  de  wettelijk  vereiste  meerderheid2.  (Art. 
108bis Nieuwe Gemeentewet)

(B. e.a. T. STAD ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.03.0186.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.

1 Zie Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 215-3, 29-31. De beslissing om hoger beroep in te stellen wijzigt 
in se niets aan de rechtspositie van de bestuurde; zie ook R.v.St., MATTHIEU, nr. 30.216, 2 juni 1988, 
en C.E., nr. 44.833, 5 november 1993.
2 Zie R.v.St., VERSTREPEN, nr. 40.156, 27 augustus 1992.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motive-

ring van de bestuurshandelingen;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 123, 2°, 8° en 9°, zoals vernummerd bij artikel 2, 

§3 van de wet van 27 mei 1989 en 270, voor de wijziging bij artikel 210 van de wet van 7 
december 1998 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 556, 602, 1°, 616 en 1050, 
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en dit on-

der meer op de volgende gronden:
"dat [de eisers] concluderen tot de onontvankelijkheid [...] van het hoger beroep;
(...) dat [de eisers] inroepen dat geen geldig mandaat werd gegeven om hoger beroep in 

te stellen en hun exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep steunen op vol-
gende gronden:

het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 juni 1999 en het be-
sluit van de gemeenteraad van [verweerster] d.d. 14 september 1999 zijn niet rechtsgeldig 
om volgende redenen:

ze zijn niet deugdelijk gemotiveerd gelet op de voorschriften van de formele motive-
ringsplicht in toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke moti-
vering van de bestuurshandelingen;

(...)
dat voormeld besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 juni 1999 

dat beslist voormeld hoger beroep in te stellen en aan de gemeenteraad hiervoor machti-
ging te vragen niet beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor 
een ander bestuur en dienvolgens evenmin een rechtshandeling is waarop die wet van 29 
juli 1991 van toepassing is;

dat de exceptie van onontvankelijkheid, gesteund op de motiveringsplicht, ongegrond 
is" (blz. 5, voorlaatste alinea, - 7, eerste alinea van het bestreden arrest),

om te besluiten:
(...) dat uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep ontvankelijk is" (blz. 8, vierde 

alinea van het bestreden arrest).
Grieven
Krachtens artikel 123, 2°, 8° en 9° van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 is het 

college van burgemeester en schepenen belast met de bekendmaking en uitvoering van de 
gemeenteraadsbesluiten, met het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij 
als eiser, hetzij als verweerder betrokken is en met het beheer van de eigendommen van 
de gemeente, alsmede met de vrijwaring van haar rechten.

Artikel 270 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat bij elke tegen de 
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gemeente ingestelde rechtsvordering het college van burgemeester en schepenen als ver-
weerder optreedt. Het stelt de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in; het 
verricht alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van ver-
val. Alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, mogen door het 
college slechts worden ingesteld na machtiging van de gemeenteraad.

Uit de gecombineerde lezing van de artikelen 128, 8° en 270 van de Nieuwe Gemeente-
wet volgt dat de beslissing in rechte op te treden moet genomen worden door het college 
van burgemeester en schepenen, na machtiging van de gemeenteraad. Hoewel machtiging 
van de gemeenteraad is vereist, is het, krachtens artikel 123, 8 ° en 9° van de Nieuwe Ge-
meentewet, het college dat de rechtsgedingen voert en de rechten van de gemeente vrij-
waart, ook al bepaalt artikel 123, 2° van de Nieuwe Gemeentewet dat dit orgaan de beslui-
ten van de gemeenteraad uitvoert.

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen bepaalt dat de bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in arti-
kel 1 uitdrukkelijk gemotiveerd moeten worden. Krachtens artikel 1 moet voor de toepas-
sing van die wet worden verstaan onder:

- Bestuurshandeling: de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uit-
gaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden 
of voor een ander bestuur;

- Bestuur: de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State;

- Bestuurde: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het be-
stuur.

Het college van burgemeester en schepenen van een gemeente is een administratieve 
overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en 
de handelingen die dat college verricht met het oog op het creëren van rechtsgevolgen of 
het beletten van de totstandkoming van bepaalde rechtsgevolgen, zijn bestuurshandelin-
gen in de zin van dit artikel 1.

Volgens de vaststellingen van de eerste rechter, overgenomen door het hof van beroep 
waren de eisers of hun rechtsvoorganger personeelsleden van het stedelijk onderwijs van 
verweerster aan wie verweerster een bijpensioen toekende ter compensatie van het nadeel 
dat zij leden door op verzoek van verweerster met vervroegd pensioen te gaan. De eisers 
zijn in dat opzicht dan ook te beschouwen als bestuurden in de zin van artikel 1 van de 
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelin-
gen.

Bij vonnis van 15 april 1995 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen 
de vordering van de eisers ontvankelijk en gegrond.

Krachtens de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eind-
beslissing gezag van gewijsde, dat verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld 
en dat blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.

Artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere beslissing in kracht van ge-
wijsde gaat zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uit-
zonderingen  die  de  wet  bepaalt  en  onverminderd  de  gevolgen  van  de  buitengewone 
rechtsmiddelen.

Krachtens de artikelen 556, 602, 1°, 616 en 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wet-
boek kan tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de rechtbanken van eerste aan-
leg hoger beroep worden ingesteld.

Het besluit van 24 juni 1999 waarmee het college van burgemeester en schepenen van 
verweerster, volgens vaststellingen van het hof van beroep, beslist hoger beroep in te stel-
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len tegen het vonnis van de eerste rechter, beoogt ten aanzien van de eisers te verhinderen 
dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 15 april 1995, dat hun aanspraken 
tegen verweerster erkent, gezag en kracht van gewijsde krijgt en dus definitief de rechten 
vastlegt die de eisers in deze zaak vorderen en beoogt dat vonnis aan te vechten.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van verweerster van 24 juni 
1999 is dan ook een eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van 
een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden, in deze 
zaak de eisers. Het is aldus wel degelijk een te motiveren bestuurshandeling in de zin van 
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelin-
gen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig het hoger beroep van verweerster ont-
vankelijk verklaart op grond van de overweging dat op het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van 24 juni 1999 de wet van 29 juli 1991 niet van toepassing 
is (schending van de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdruk-
kelijke motivering van de bestuurshandelingen en voor zoveel als nodig de artikelen 123, 
2°, 8° en 9°, zoals vernummerd bij artikel 2, §3 van de wet van 27 mei 1989 en 270, voor 
de wijziging bij artikel 210 van de wet van 7 december 1998 van de Nieuwe Gemeente-
wet van 24 juni 1988 en voor zoveel als nodig de artikelen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 556, 
602, 1°, 616 en 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 104, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 9 augustus 1988 en bij 

artikel 20 van het koninklijk besluit van 30 mei 1989, 106, zoals gewijzigd bij artikel 21, 
§1 van het koninklijk besluit van 30 mei 1989 en, voor zoveel als nodig, 108, zoals ver-
vangen bij artikel 21 van de wet van 17 oktober 1990 en gewijzigd bij artikel 17 van de 
wet van 11 juli 1994, 108bis, zoals ingevoegd bij artikel 18 van de wet van 11 juli 1994 
en 109 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;

- de artikelen 1317, zowel in de versie van vóór als in die van na de aanvulling door ar-
tikel 28 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 1318, 1319, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967, 1320 en 1322, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en dit on-

der meer op de volgende gronden:
"dat [de eisers] concluderen tot de onontvankelijkheid [...] van het hoger beroep;
(...) dat [de eisers] inroepen dat geen geldig mandaat werd gegeven om hoger beroep in 

te stellen en hun exceptie van onontvankelijkheid van het hoger beroep steunen op vol-
gende gronden:

het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 juni 1999 en het be-
sluit van de gemeenteraad van [verweerster] d.d. 14 september 1999 zijn niet rechtsgeldig 
om volgende redenen:[...]

de uitslag van de stemming is niet vermeld zodat niet kan worden nagegaan of het be-
sluit is genomen met de wettelijk vereiste meerderheid; [...]" (blz. 5, onderaan, - 6, boven-
aan van het bestreden arrest),

en verder:
"(...) dat het voormeld besluit van het college van burgemeester en schepenen de uitslag 

der stemming niet vermeldt; dat het college van burgemeester en schepenen een collegiaal 
orgaan is dat beslissingen in consensus neemt zodat wordt aangenomen dat het besluit met 
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eenparigheid is genomen" (blz. 8, tweede alinea van het bestreden arrest),
om vervolgens te besluiten:
"(...) dat uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep ontvankelijk is" (blz. 8, vierde 

alinea van het bestreden arrest).
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt onder meer dat het 

college van burgemeester en schepenen alleen dan mag beraadslagen en besluiten, wan-
neer meer dan de helft van de leden tegenwoordig is, dat de vergaderingen van het college 
van burgemeester en schepenen niet openbaar zijn en dat beslissingen worden opgenomen 
in de notulen en in het register van de beraadslagingen bedoeld in artikel 108 en alleen zij 
rechtsgevolgen kunnen hebben.

Artikel 106 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat de besluiten van 
het  college van burgemeester  en schepenen in  beginsel  bij  meerderheid van stemmen 
wordt genomen.

Krachtens artikel 108 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 woont de secreta-
ris de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepe-
nen bij. Hij stelt de notulen ervan op en zorgt voor de overschrijving ervan. De overge-
schreven notulen worden door de burgemeester en door de secretaris getekend.

Artikel 108bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat de notulen, in 
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen vermelden, alsook het gevolg dat 
gegeven werd aan die  punten waaromtrent  de  gemeenteraad geen beslissing genomen 
heeft. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

Artikel 109 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 bepaalt dat de reglementen 
en verordeningen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepe-
nen, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente worden onderte-
kend door de burgemeester en mede-ondertekend door de secretaris.

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de notulen van de verga-
deringen van het college van burgemeester en schepenen de vermeldingen dienen te be-
vatten die essentieel zijn voor de beslissingen van het college en die bestemd zijn om een 
externe wettelijke controle mogelijk te maken, vooral aangezien de vergaderingen van het 
college van burgemeester en schepenen niet openbaar zijn. 

De notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die-
nen dan ook te vermelden dat de pleegvormen in acht zijn genomen waarvan de nakoming 
een noodzakelijke voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid hetzij van de door het college 
van burgemeester en schepenen gehouden vergaderingen, hetzij van de tijdens die verga-
deringen genomen beslissingen.

Krachtens artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek is een authentieke akte een akte die 
in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter 
plaatse waar zij is opgemaakt.

De goedgekeurde en ondertekende notulen van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en schepenen zijn authentieke akten die geacht moeten worden met de wer-
kelijkheid overeen te stemmen en die een volledig bewijs vormen van de tijdens de verga-
deringen van het college gehouden besprekingen en genomen beslissingen. Geen enkele 
wetsbepaling laat toe eventuele leemten in de notulen op te vullen met andere bewijsmid-
delen.

Het is derhalve noodzakelijk dat de uitslag van de stemming vermeld wordt in de notu-
len opdat zou kunnen worden nagegaan of de beslissing genomen is met de wettelijk ver-
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eiste meerderheid van stemmen. Die vermelding is een substantiële vormvereiste, waar-
van de miskenning leidt tot ongeldigheid van de beslissing zelf. 

Het arrest stelt vast dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 
24 juni 1999 de uitslag van de stemming niet vermeldt (blz. 8, tweede alinea van het ar-
rest).

Het bestreden arrest verwerpt de aanvoering van de eisers dat aldus geen geldig man-
daat werd gegeven om hoger beroep in te stellen op de grond dat het college van burge-
meester en schepenen een collegiaal orgaan is dat beslissingen in consensus neemt, zodat 
wordt aangenomen dat het besluit met eenparigheid is genomen. 

Evenwel bepaalt artikel 106 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 uitdrukke-
lijk dat de besluiten van het college bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Door uit het collegiaal karakter van het college van burgemeester en schepenen af te 
leiden dat het besluit van 24 juni 1999 met eenparigheid van stemmen werd genomen, 
geeft het bestreden arrest aan het begrip collegialiteit een inhoud die onverenigbaar is met 
artikel 106 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.

Indien de notulen geen aanduiding geven van de uitslag van de stemming, verantwoordt 
niets de conclusie dat de beslissing bij eenparigheid werd genomen.

Bij gebreke van vermelding van de uitslag van de stemming, is het besluit van het col-
lege van burgemeester en schepenen van 24 juni 1999 niet rechtsgeldig en is het hoger be-
roep van verweerster niet ontvankelijk. 

1.2. Conclusie
Het bestreden arrest verklaart niet wettig het hoger beroep van verweerster ontvankelijk 

(schending van de artikelen 104, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 9 augustus 
1988 en bij artikel 20 van het koninklijk besluit van 30 mei 1989, 106, zoals gewijzigd bij 
artikel 21, §1 van het koninklijk besluit van 30 mei 1989 en, voor zoveel als nodig, 108, 
zoals vervangen bij artikel 21 van de wet van 17 oktober 1990 en gewijzigd bij artikel 17 
van de wet van 11 juli 1994, 108bis, zoals ingevoegd bij artikel 18 van de wet van 11 juli 
1994 en 109 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 en, eveneens voor zoveel als 
nodig, de artikelen 1317, zowel in de versie van vóór als in die van na de aanvulling door 
artikel 28 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 1318, 1319, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967, 1320 en 1322, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurshandelin-
gen van de besturen bedoeld in artikel 1, uitdrukkelijk moeten gemotiveerd wor-
den;

Dat, krachtens artikel 1 van dezelfde wet, voor de toepassing van deze wet 
moeten verstaan worden onder:

- bestuurshandelingen: de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking 
die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of 
meer bestuurden of voor een ander bestuur;

- bestuur: de administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de geco-
ördineerde wetten op de Raad van State;
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- bestuurde: elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het be-
stuur;

Overwegende dat blijkens de wetsgeschiedenis de bestuurshandeling enkel de 
handeling is die bewust wordt verricht met het oog op het creëren van rechtsge-
volgen of het beletten van de totstandkoming van bepaalde rechtsgevolgen, met 
andere woorden de handeling die gericht is op de wijziging van een bestaande 
rechtstoestand of die integendeel erop gericht is een wijziging in die rechtstoe-
stand te beletten; 

Dat het besluit van een college van burgemeester en schepenen van een ge-
meente dat beslist hoger beroep in te stellen tegen een vonnis en daartoe aan de 
gemeenteraad de nodige machtiging te vragen, geen rechtsgevolg creëert of wij-
zigt voor een of meer bestuurden en aldus geen bestuurshandeling is in de zin 
van de wet van 29 juli 1991;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat een dergelijk besluit een bestuurshande-
ling is, faalt naar recht;

2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest de 

artikelen 1317 en 1318 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het college van burgemeester en sche-

penen een collegiaal orgaan is dat beslissingen in consensus neemt zodat wordt 
aangenomen dat het besluit met eenparigheid van stemmen is genomen;

Dat het onderdeel aanvoert dat het arrest aan het begrip collegialiteit een in-
houd geeft die onverenigbaar is met artikel 106 van de Nieuwe Gemeentewet en 
daarvoor de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek als ge-
schonden aanwijst;

Dat de omstandigheid dat een wet onjuist wordt uitgelegd, geen miskenning 
van de bewijskracht van die wet uitmaakt;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 104, tweede lid van de Nieuwe Gemeente-

wet, het college van burgemeester en schepenen alleen mag beraadslagen en be-
sluiten wanneer meer dan de helft van de leden tegenwoordig is;

Dat, krachtens artikel 106, eerste lid van dezelfde wet, de besluiten van het 
college van burgemeester en schepenen bij meerderheid van stemmen worden 
genomen;

Dat, krachtens artikel 108bis van dezelfde wet, de notulen van de vergadering 
van het college van burgemeester en schepenen in chronologische volgorde alle 
besproken onderwerpen vermelden en duidelijk melding maken van alle beslis-
singen;

Overwegende dat deze bepalingen op zichzelf noch in samenhang genomen 
niet uitdrukkelijk opleggen dat de notulen van de vergadering van het college 
van burgemeester en schepenen steeds de uitslag van de stemming moeten ver-
melden; 
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Dat uit de afwezigheid van vermelding van de uitslag van de stemming niet 
kan worden afgeleid dat het besluit niet genomen is met de wettelijk vereiste 
meerderheid;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

7 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Bourgeois –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 13

3° KAMER - 10 januari 2005

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - TOEPASSELIJKE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING 
- OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - GERECHTELIJKE HERKWALIFICATIE - GEVOLG.

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - TOEPASSELIJKE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING 
- OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - GERECHTELIJKE HERKWALIFICATIE - 
ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONBASIS - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN WERKNEMERS - 
HERBEREKENING - MOGELIJKE KOSTEN VAN ZELFSTANDIGE - GEVOLG.

3º LOON — ALGEMEEN - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - GERECHTELIJKE 
HERKWALIFICATIE - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONBASIS - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN 
WERKNEMERS - HERBEREKENING - MOGELIJKE KOSTEN VAN ZELFSTANDIGE - GEVOLG.

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE 
ARBEID - GERECHTELIJKE HERKWALIFICATIE - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONBASIS - SOCIALE 
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN WERKNEMERS - HERBEREKENING - MOGELIJKE KOSTEN VAN ZELFSTANDIGE - 
GEVOLG.

1º De herkwalificatie door de rechter van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid in een 
arbeidsovereenkomst, omdat uit de uitvoering van de overeenkomst is gebleken dat de  
arbeid  onder  gezag  werd  gepresteerd,  heeft  de  toepassing  van  het  sociale-
zekerheidsstatuut  voor  werknemers  tot  gevolg1.  (Art.  14,  §2  Sociale-Zekerheidswet 

1 Het O.M. concludeerde tot de gegrondheid van het middel. Het bestreden arrest miskent zo de 
verbindende  kracht  van  de  overeenkomst  gesloten  tussen  partijen  waarin een vast  uurloon werd 
bepaald voor alle  prestaties,  als het  wettelijk loonbegrip,  nu de appèlrechters  oordeelden dat  het 
overeengekomen bedrag  van 700 BF per  uur  geen loon is  waarop de  betrokkene aanspraak kan 
maken lastens zijn tot werkgever geherkwalificeerde opdrachtgever.
Het  O.M.  was  van  oordeel  dat  wanneer  de  rechter  tot  de  herkwalificatie  van  het  sociaal-
zekerheidsstatuut van een zelfstandige overgaat tot dat van een werknemer dit aanleiding geeft tot 
een retroactieve regularisatie  van de sociale zekerheidsbijdragen,  gelet  op het  feit  dat  de sociale 
zekerheidswetgeving de openbare orde raakt.
Het O.M. legde er de nadruk op dat aangezien de grondslag voor de berekening van de bijdragen 
verschuldigd  in  de  werknemersregeling  het  loon  vormt  zoals  gedefinieerd  in  artikel  2, 
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Werknemers 1969)

2º, 3° en 4° In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid kan het bedrag van de door de  
opdrachtgever aan de zelfstandige arbeider te betalen vergoeding mede bepaald zijn met  
inachtneming van de door de zelfstandige arbeider te betalen bijdrage voor de sociale 
zekerheid voor zelfstandigen; het gedeelte van de oorspronkelijke bepaalde vergoeding  
dat voor de partijen er toe strekte de zelfstandige werknemer toe te laten zijn bijdrage  
voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen te betalen, heeft specifiek betrekking op een  
overeenkomst voor zelfstandige arbeid en niet op een dienstbetrekking; dit gedeelte kan 
ingevolge  de herkwalificatie,  niet  beschouwd worden als voordeel  of  loon waarop de 
werknemer  "ingevolge  de  dienstbetrekking"  recht  heeft;  dat  dit  gedeelte  dienvolgens 
geen  basis  kan  zijn  voor  de  berekening  van  de  sociale  zekerheidsbijdragen  voor  
werknemers2. (Art. 14, §2 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

(RSZ T. Mr. M. BRUURS, curator over het faillissement van INEXCO-BOUWSERVICE N.V.)

ARREST

(A.R. S.03.0039.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, inzonderheid het eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-

scherming van het loon der werknemers;
- artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-

ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23, eerste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3 en 20,3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeen-

komsten;
Aangevochten beslissing
Na te hebben beslist dat eiser het bewijs heeft geleverd dat V. O. bij het leveren van 

prestaties voor verweerster onder diens gezag, leiding en toezicht stond, oordeelt het be-
streden arrest dat:

"sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door (verweerster) voor de arbeidspres-

Loonbeschermingswet  bij  de  herkwalificatie  van  het  sociaal-zekerheidsstatuut  moet  worden 
nagegaan op welke sommen of in geld waardeerbare voordelen de betrokkene recht had uit hoofde 
van  zijn  geleverde  prestaties.  Volgens  het  O.M.  maken  derhalve  alle  vergoedingen  die  de 
tegenprestatie  uitmaken van de arbeid verricht  ter  uitvoering van de vroegere overeenkomst  van 
zelfstandige arbeid, thans geherkwalificeerd, loon uit waaarop sociale zekerheidsbijdragen worden 
berekend.
2 Ibid.
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taties van V. O. (die) dienen te worden berekend op het loon waarop de betrokkene recht 
heeft (artikel 14 van de R.S.Z.-wet dd. 27 juni 1969 en artikel 2 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers);

(V. O. ) heeft geen recht op een uurloon van 700 BEF (17,35 euro) voor prestaties als 
werknemer, zodat de berekeningsbasis voor sociale bijdragen beduidend lager zal liggen 
en (eiser) een nieuwe berekening dient uit te voeren rekening houdend met de lonen van 
de werknemers voor dezelfde prestaties bij (verweerster) in die betreffende periode".

In afwachting van de nieuwe berekening door eiser van het bedrag van de sociale-ze-
kerheidsbijdragen verzendt het bestreden arrest vervolgens de zaak naar de bijzondere rol.

Grieven
Overeenkomstig artikel 14 van de R.S.Z.-wet en 23, eerste en tweede lid van de Alge-

mene Beginselenwet Sociale Zekerheid, worden de bijdragen voor de sociale zekerheid 
berekend op basis van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet van 12 april 1965.

Luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965 wordt onder loon verstaan: "het loon in 
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van de werkgever".

Een aan de werknemer toegekend voordeel maakt deel uit van het loon, omschreven in 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de individuele werknemer, onder de over-
eengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken lastens zijn werkgever op de toekenning 
van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.

Wanneer wordt vastgesteld dat een zelfstandige in werkelijkheid prestaties als werkne-
mer heeft geleverd voor zijn opdrachtgever, m.a.w. krachtens een arbeidsovereenkomst, 
dan dient het sociale-zekerheidsstatuut van de betrokkene te worden herzien en dient ei-
ser, gelet op het feit dat de sociale-zekerheidswetgeving de openbare orde raakt, die toe-
stand op het vlak van de sociale-zekerheidsbijdragen retroactief te regulariseren.

Deze herkwalificatie van de sociale-zekerheidspositie van de betrokkene heeft tot ge-
volg dat zijn opdrachtgever, die als werkgever van de schijnzelfstandige moet worden be-
schouwd, sociale-zekerheidsbijdragen is verschuldigd uit hoofde van die tewerkstelling.

Als basis voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen die zijn verschuldigd, 
komen alle voordelen in aanmerking die de schijnzelfstandige als tegenprestatie heeft ont-
vangen voor de arbeid verricht in uitvoering van de overeenkomst met zijn opdrachtgever-
werkgever.

Het arbeidshof stelde in casu vast dat de partijen een vast uurloon van 700 BEF (17,35 
euro) waren overeengekomen, ongeacht het soort werk of de moeilijkheidsgraad, wat be-
tekent dat J. V. O. krachtens deze overeenkomst recht heeft lastens verweerster op de toe-
kenning van het vermelde uurloon voor al zijn prestaties die hij voor verweerster heeft 
verricht (cf.  de artikelen 2,  3 en 20,  3° van de Arbeidsovereenkomstenwet  van 3 juli 
1978).

Overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aange-
gaan, tot wet (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arbeidshof oordeelde bijgevolg ten onrechte dat J. V. O. geen recht heeft op een 
uurloon van 700 BEF (17,35 euro).

De redenering dat J. V. O. voor deze prestaties als werknemer veel minder zou hebben 
verdiend dan als zelfstandige, doet immers geen afbreuk aan het feit dat het overeengeko-
men uurloon hem contractueel is verschuldigd en ook effectief was uitbetaald.

Het feit dat de lonen van de reguliere werknemers van verweerster voor dezelfde pres-
taties veel lager liggen dan 700 BEF per uur (17,35 euro), verhindert bijgevolg niet dat so-
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ciale-zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op de vergoedingen die J. V. O. krachtens de 
bestaande overeenkomst toekomen, ook al werd deze overeenkomst inmiddels geherkwa-
lificeerd.

Het  is  niet  omdat  de  rechter  tot  herkwalificatie  van het  sociaal-zekerheidsstatuut  is 
overgegaan dat hij niet moet respecteren wat partijen zijn overeengekomen op het gebied 
van de vergoeding van de arbeidsprestaties. Waar de rechter m.a.w. niet gebonden is door 
de wijze waarop partijen hun overeenkomst hebben gekwalificeerd, is hij wel gebonden 
door hetgeen in de overeenkomst is bepaald omtrent de verloning voor geleverde presta-
ties. Deze overeenkomst strekt partijen, op dat vlak, tot wet (artikel 1134, eerste lid van 
het Burgerlijk Wetboek) en verplichtte verweerster in casu om het overeengekomen loon 
te betalen (artikel 20, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978).

Door te oordelen dat J. V. O. als werknemer geen recht heeft op een uurloon van 700 
BEF (17,35 euro) voor prestaties als werknemer zodat eiser een nieuwe berekening dient 
uit te voeren rekening houdend met de lonen van de werknemers voor dezelfde prestaties 
bij verweerster in de betreffende periode, miskent het bestreden arrest bijgevolg de ver-
bindende kracht van de overeenkomst waarin een vast uurloon van 700 BEF (17,35 euro) 
voor alle prestaties was bepaald (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen 2, 3 en 20, 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978).

In zoverre het arrest zodoende tevens oordeelde dat het overeengekomen bedrag van 
700 BEF (17,35 euro) per uur geen loon is waarop hij als werknemer aanspraak kan ma-
ken  lastens  verweerster,  miskende  het  arbeidshof  eveneens  het  wettelijk  loon-begrip 
(schending van de artikelen 2 van de wet van 12 april 1965, 14 van de wet van 27 juni 
1969 en 23, eerste en tweede lid van de wet van 29 juni 1981).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §2 van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969, 

het begrip loon, dat voor de berekening van de socialezekerheids-bijdragen in 
aanmerking wordt genomen, bepaald wordt bij artikel 2 van de Loonbescher-
mingswet van 12 april 1965, dit is het geld en de in geld waardeerbare voordelen 
waarop de  werknemer  ten  laste  van zijn  werkgever recht  heeft  ingevolge  de 
dienstbetrekking;

Overwegende dat  de herkwalificatie  door de rechter  van een overeenkomst 
voor zelfstandige arbeid in een arbeidsovereenkomst,  omdat uit  de uitvoering 
van de overeenkomst is gebleken dat de arbeid onder gezag werd gepresteerd, de 
toepassing van het sociale-zekerheidsstatuut voor werknemers tot gevolg heeft;

Overwegende dat in een overeenkomst voor zelfstandige arbeid het bedrag van 
de  door  de  opdrachtgever  aan  de  zelfstandige arbeider  te  betalen vergoeding 
mede kan bepaald zijn met inachtneming van de door de zelfstandige arbeider te 
betalen bijdrage voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen;

Dat het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde vergoeding dat voor de partij-
en er toe strekte de zelfstandige werknemer toe te laten zijn bijdrage voor de so-
ciale zekerheid voor zelfstandigen te betalen, specifiek betrekking heeft op een 
overeenkomst voor zelfstandige arbeid en niet op een dienstbetrekking; dat dit 
gedeelte ingevolge de herkwalificatie, niet beschouwd kan worden als voordeel 
of loon waarop de werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft; dat 
dit gedeelte dienvolgens geen basis kan zijn voor de berekening van de sociale-
zekerheidsbijdragen voor werknemers;

Dat het middel dat de wettigheid van de beslissing van de appèlrechters om-
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trent de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen aanvecht op de enkele grond 
dat de voor de zelfstandige arbeid bedongen vergoeding noodzakelijk de basis 
moet zijn voor de berekening van de in het kader van de tot een arbeidsovereen-
komst geherkwalificeerde overeenkomst verschuldigde sociale-zekerheidsbijdra-
gen, faalt naar recht;

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

10 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Andersluidende conclusie3 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 14

3° KAMER - 10 januari 2005

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTER - TAAK - 
TOEPASSING VAN RECHTSREGELS - DRAAGWIJDTE - BEPERKING.

Het is de taak van de rechter om, op de hem voorgedragen feiten, de geldende rechtsregel  
toe te passen en de betekenis en de draagwijdte ervan vast te stellen wanneer hierover  
tussen partijen betwisting bestaat; hij mag die betwisting niet beslechten door de partij  
die  zich op die rechtsregel  beroept  het  bewijs op te leggen van de betekenis  en de 
draagwijdte ervan1.

(RSZ T. SUPERCLUB TRADING N.V.)

ARREST

(A.R. S.04.0140.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
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 een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel

3 Ibid.
1 Cass., 10 mei 1985, A.R. 4532, nr. 544. 
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Overwegende dat het de taak is van de rechter op de hem regelmatig voorge-
dragen feiten, de geldende rechtsregel toe te passen;

Dat de rechter, wanneer de partijen voor hem over de betekenis en de draag-
wijdte van die rechtsregel betwisting voeren, de betekenis en de draagwijdte er-
van moet bepalen;

Dat hij die betwisting niet mag beslechten door de partij die zich op die rechts-
regel beroept, het bewijs op te leggen van de betekenis en de draagwijdte ervan;

Overwegende dat het arrest de door eiser aangevoerde betekenis en draagwijd-
te van artikel 19, §2, 1° 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 de-
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verwerpt 
op grond dat eiser de bewijslast heeft dat de aanvullende sluitingsvergoedingen 
die verweerster heeft toegekend als aanvulling op de wettelijke sluitingsvergoe-
dingen loon zijn voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

10 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Geinger.

Nr. 15

2° KAMER - 11 januari 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- BURGERLIJKE PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE 
BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - GRONDWETTIGHEID.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - BURGERLIJKE 
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING - 
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - 
BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - BURGERLIJKE 
PARTIJ - TERGEND EN ROEKELOOS HOGER BEROEP TEGEN BUITENVERVOLGINGSTELLING - 
VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VANWEGE DE BUITENVERVOLGINGGESTELDE VERDACHTE - 
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BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GRONDWETTIGHEID.

1º, 2° en 3° De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden 
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer  
van  inbeschuldigingstelling  de  bevoegdheid  verlenen  om  kennis  te  nemen  van  de 
vordering  van de buiten  vervolging  gestelde  verdachte  tot  schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij  tegen de beschikking tot  
buitenvervolgingstelling van de raadkamer1 2.

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

ARREST

(A.R. P.03.1120.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiginstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens de artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van 

Strafvordering, indien het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een 
overtreding oplevert, de rechtbank over de vorderingen tot schadevergoeding be-
slist;

Overwegende dat deze bepalingen een algemene draagwijdte hebben en van 
toepassing zijn telkens wanneer de rechter in strafzaken oordeelt dat geen gevolg 
kan gegeven worden aan de klacht van een burgerlijke partij en geroepen wordt 
uitspraak te doen op een vordering van de inverdenkinggestelde of van de be-
klaagde tegen die burgerlijke partij;

Overwegende dat hieruit volgt dat de onderzoeksgerechten bevoegd zijn om 
kennis te nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de buitenvervol-
ginggestelde tegen de burgerlijke partij; dat hieronder valt de vordering tot scha-
devergoeding die door de inverdenkinggestelde tegen de burgerlijke partij wordt 
ingesteld wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de 
artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering de regelmatig-
heid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoekt en oordeelt dat de klacht 
met burgerlijke partijstelling die aan de grondslag ligt van de strafvordering, niet 
ontvankelijk is daar de aangeklaagde feiten niet beantwoorden aan een door de 

1 Arbitragehof, 15 sept. 2004, nr. 152/2004, B.S. 19 okt. 2004 (eerste uitgave), 72666.
2 Cass., 7 sept. 2004, A.R. P.02.1685.N, nr. 384.
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wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat er een ongelijke behandeling be-

staat tussen enerzijds de inverdenkinggestelde die voor de kamer van inbeschul-
digingstelling, welke uitspraak doet met toepassing van de artikelen 136, 136bis, 
235 en 235bis Wetboek van Strafvordering, een vordering tot schadevergoeding 
tegen de burgerlijke partij kan instellen op grond dat de klacht van deze laatste 
niet ontvankelijk alsmede tergend en roekeloos is, en anderzijds, de burgerlijke 
partij die dergelijke vordering niet kan instellen wanneer de inverdenkinggestel-
de voor datzelfde gerecht een tergend en roekeloos middel of rechtsmiddel aan-
wendt;

Overwegende dat er grond bestaat tot het stellen van de hierna bepaalde vraag 
aan het Arbitragehof;

2. Tweede middel
Overwegende dat het middel niet uitlegt in welke lezing van het arrest de be-

streden beslissing wettig is en in welke andere lezing zij onwettig is;
Dat het middel in zoverre het dubbelzinnigheid in de motivering aanvoert, niet 

ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat het arrest niet oordeelt dat eiser de feiten waarvoor hij 

klacht heeft neergelegd niet vermeldt of identificeert, maar op grond van de rede-
nen vermeld op de derde tot de tiende bladzijde, zegt dat de door eiser aangege-
ven feiten, ongeacht welke kwalificatie daaraan is gegeven, in een juridisch stra-
mien gegoten beweringen zijn die door geen enkel element aannemelijk worden 
gemaakt of waaromtrent geen aanwijzing of vermoeden van het bestaan van enig 
misdrijf voorhanden is;

Overwegende dat het middel, in zoverre het tegenstrijdigheid in de motivering 
aanvoert, berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grond-
slag mist;

Overwegende voor het overige dat de appèlrechters op grond van het geheel 
van de feitelijke gegevens die het arrest vermeldt en waarover eiser tegenspraak 
heeft kunnen voeren, wettig vermogen te oordelen dat de burgerlijke partijstel-
ling van eiser vanaf het begin niet-ontvankelijk is;

Overwegende dat de rechters zodoende eisers recht van verdediging niet mis-
kennen en de beslissing naar recht verantwoorden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Schort elke verdere beslissing op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudicië-

le beslissing uitspraak zal gedaan hebben over de volgende vraag:
"Schenden de artikelen 159 en 191 Wetboek van Strafvordering de artikelen 

10 en 11 van de Grondwet in de mate dat uit deze artikelen volgt dat de inver-
denkinggestelde die voor de kamer van inbeschuldigingstelling, welke uitspraak 
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doet met toepassing van de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering, een vordering tot  schadevergoeding tegen de burgerlijke partij 
kan instellen op grond dat de klacht van deze laatste niet ontvankelijk alsmede 
tergend en roekeloos is, terwijl de burgerlijke partij dergelijke vordering niet kan 
instellen wanneer de inverdenkinggestelde voor datzelfde gerecht een tergend en 
roekeloos middel of rechtsmiddel aanwendt";

Gelast de overzending aan het Arbitragehof van een door de voorzitter en door 
de griffier van het Hof ondertekende expeditie van deze beslissing tot verwij-
zing;

Houdt de beslissing over de kosten aan.

11 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Kerkhofs, Gent en H. Rieder, Gent.

Nr. 16

2° KAMER - 11 januari 2005

1º VREEMDELINGEN - ART. 77BIS, §1 VREEMDELINGENWET - MENSENHANDEL - 
MISBRUIK VAN DE KWETSBARE POSITIE VAN DE VREEMDELING - CONCLUSIE WAARBIJ ENKEL HET 
BESTAAN VAN OBJECTIEVE ELEMENTEN WAARUIT DIT MISBRUIK KAN WORDEN AFGELEID WORDT 
BETWIST - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ART. 77BIS, §1 
VREEMDELINGENWET - MENSENHANDEL - MISBRUIK VAN DE KWETSBARE POSITIE VAN DE 
VREEMDELING - CONCLUSIE WAARBIJ ENKEL HET BESTAAN VAN OBJECTIEVE ELEMENTEN WAARUIT DIT 
MISBRUIK KAN WORDEN AFGELEID WORDT BETWIST - GEVOLG.

1º en 2° Wanneer de beklaagde in conclusie enkel aanvoert dat er voor het misdrijf bepaald  
in  artikel  77bis,  §1  Vreemdelingenwet  geen  objectieve  elementen  zijn  waaruit  het  
misbruik van de kwetsbare positie van een vreemdeling kan worden afgeleid, omkleedt  
de rechter de beslissing regelmatig met redenen door dit misbruik onaantastbaar vast te  
stellen; hij hoeft daartoe niet te preciseren welke de omstandigheden zijn waaruit hij dit  
misbruik afleidt. (Art. 149 G.W. 1994; Art. 77bis, §1 Vreemdelingenwet)

(K.)

ARREST

(A.R. P.04.1453.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 oktober 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
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III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat wanneer  de beklaagde in conclusie enkel  aanvoert  dat  er 

voor het misdrijf bepaald in artikel 77bis, §1, Vreemdelingenwet geen objectieve 
elementen zijn waaruit het misbruik van de kwetsbare positie van een vreemde-
ling kan worden afgeleid, de rechter de beslissing regelmatig met redenen om-
kleedt door dit misbruik onaantastbaar vast te stellen; dat hij daartoe niet hoeft te 
preciseren welke de omstandigheden zijn waaruit hij dit misbruik afleidt;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Warson, Brussel.

Nr. 17

2° KAMER - 11 januari 2005

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 505, DERDE LID 
STRAFWETBOEK - AARD - BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG.

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERBEURDVERKLARING UITGESPROKEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 505, DERDE LID 
STRAFWETBOEK - BURGERLIJKE PARTIJ - VERBEURDVERKLARING BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 
43BIS STRAFWETBOEK - BELANG.

3º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL - REDENEN VAN NIET ONTVANKELIJKHEID VREEMD AAN DE WETSBEPALING DIE HET 
VOORWERP VAN DE PREJUDICIËLE VRAAG UITMAAKT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE 
VRAAG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL - REDENEN VAN NIET ONTVANKELIJKHEID VREEMD AAN DE 
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WETSBEPALING DIE HET VOORWERP VAN DE PREJUDICIËLE VRAAG UITMAAKT - VERPLICHTING VAN 
HET HOF VAN CASSATIE.

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERMOGENSVOORDELEN UIT 
MISDRIJF VERKREGEN - HELING VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - BURGERLIJKE PARTIJ - TERUGGAVE OF TOEWIJZING - VOORWAARDEN.

1º  De  verbeurdverklaring  uitgesproken  met  toepassing  van  artikel  505,  derde  lid  
Strafwetboek heeft onder meer een zakelijk karakter zodat het in dat opzicht irrelevant is  
voor een burgerlijke partij ten laste van welke beklaagde die verbeurdverklaring wordt  
uitgesproken. (Artt. 42, 3° en 505, eerste lid, 2° en derde lid Sw.)

2º Wanneer een arrest, op vordering van de burgerlijke partij, de verbeurdverklaring beveelt  
van  voorwerpen  bij  toepassing  van  artikel  505,  derde  lid  Strafwetboek,  heeft  die  
burgerlijke partij er geen belang bij dat die verbeurdverklaring ook met toepassing van 
artikel 43bis Strafwetboek zou bevolen worden. (Artt. 42, 3°, 43bis en 505, derde lid Sw.)

3º en 4° Er bestaat geen grond voor het Hof van Cassatie om een prejudiciële vraag te 
stellen  aan  het  Arbitragehof  wanneer  het  cassatiemiddel  dat  die  vraag  opwerpt  niet  
ontvankelijk  is  om  redenen  die  vreemd  zijn  aan  de  wetsbepaling  die  het  voorwerp  
uitmaakt van de prejudiciële vraag1. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)

5º Uit de onderlinge samenhang tussen het bepaalde in de artikelen 505 derde lid, 505  
eerste  lid,  2°,  42,  1°  en  3°  en  43bis  derde en vierde  lid  Strafwetboek volgt  dat  ook 
wanneer zaken bedoeld in artikel 42, 3° Strafwetboek krachtens artikel 505, derde lid  
Strafwetboek verbeurd worden verklaard, die zaken, in geval zij aan de burgerlijke partij  
toebehoren of goederen of waarden vertegenwoordigen die in de plaats gesteld zijn van 
de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of het equivalent zijn van zulke zaken,  
haar naar gelang het geval zullen worden teruggegeven of toegewezen op voorwaarde  
dat daardoor de rechten van derden niet worden geschaad.  (Artt. 42, 1° en 3°, 43bis, 
derde en vierde lid Sw.; Artt. 505, eerste lid, 2° en 505, derde lid Sw.)

(INAPA N.V. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1087.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest de goederen, voorwerp van de telastlegging F (he-

ling), die volgens het middel tevens de vermogensvoordelen zijn die de eerste 

1 Cass., 24 sept. 1993, A.C. 1993, nr. 376.
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verweerder  uit  de  door  hem gepleegde  misdrijven  loondiefstal  en  oplichting 
heeft verworven, ten laste van hem verbeurdverklaart; dat de aangevoerde tegen-
strijdigheid die erin bestaat dat het arrest die verbeurdverklaring uitspreekt al-
hoewel het oordeelt dat zij, bij afwezigheid van vordering van het openbaar mi-
nisterie, niet kan worden uitgesproken, eiseres niet kan grieven;

Overwegende dat de verbeurdverklaring uitgesproken met toepassing van arti-
kel 505, derde lid Strafwetboek onder meer een zakelijk karakter heeft; dat het 
feit dat die verbeurdverklaring wordt uitgesproken ten laste van een bepaalde be-
klaagde dan wel van een andere beklaagde eiseres als burgerlijke partij evenmin 
kan grieven; dat het feit dat eiseres vorderde dat de verbeurdverklaarde zaken 
haar zouden worden toegewezen daaraan niet afdoet;

Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel 
Overwegende dat eiseres in de voor het hof van beroep genomen conclusie de 

verbeurdverklaring met toepassing van artikel 505, derde lid Strafwetboek vor-
derde van de voorwerpen die bij tweede verweerster werden gevonden en in be-
slag genomen, zijnde deze die het voorwerp uitmaken van de telastlegging F; dat 
het  arrest  de  verbeurdverklaring van deze  voorwerpen beveelt;  dat  eiseres  er 
geen belang bij heeft dat die verbeurdverklaring ook met toepassing van artikel 
43bis Strafwetboek zou bevolen worden;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiseres vordert dat aan het Arbitragehof de volgende prejudi-

ciële vraag wordt gesteld: "Schendt artikel 43bis Strafwetboek de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet in zoverre het alleen het openbaar ministerie de bevoegd-
heid verleent tot het vorderen van de verbeurdverklaring en niet aan de burgerlij-
ke partij, terwijl dit artikel 43bis in zijn derde lid voorziet in een verbeurdverkla-
ring met toewijzing aan de burgerlijke partij en derhalve niet alleen een straf-
rechtelijk doch ook een vergoedend karakter heeft";

Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is om redenen die vreemd zijn 
aan de wetsbepaling die het voorwerp uitmaakt van de prejudiciële vraag;

Dat er derhalve geen grond bestaat om de prejudiciële vraag te stellen;
3. Derde middel
3.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 505, derde lid Strafwetboek, de zaken be-

doeld in het 2° van het eerste lid van dat artikel, met name de zaken bedoeld in 
artikel 42, 3° van hetzelfde wetboek, welke gekocht, in ruil of om niet ontvangen 
werden of in bezit, bewaring of beheer genomen werden, ofschoon de oorsprong 
gekend was of moest gekend zijn, het voorwerp uitmaken van de misdrijven die 
gedekt worden door deze bepaling, in de zin van artikel 42, 1, en zij verbeurdver-
klaard worden, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder 
dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die 
het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt;

Overwegende dat artikel 43bis, derde lid Strafwetboek, onder meer bepaalt, 
eensdeels, dat ingeval de verbeurdverklaarde zaken bedoeld in artikel 42, 3° van 
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hetzelfde wetboek aan de burgerlijke partij toebehoren, zij haar zullen worden te-
ruggegeven, anderdeels, dat de verbeurdverklaarde zaken haar eveneens zullen 
worden toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitspreekt omwille 
van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de 
plaats gesteld zijn van zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij 
het equivalent zijn van zulke zaken; dat het vierde lid van dat artikel bepaalt dat 
iedere andere derde die beweert recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, 
dit recht zal kunnen laten gelden binnen een termijn en volgens de modaliteiten 
bepaald door de Koning;

Overwegende dat uit deze bepalingen in hun onderlinge samenhang volgt dat 
ook wanneer zaken bedoeld in artikel 42, 3° Strafwetboek krachtens artikel 505, 
derde lid Strafwetboek worden verbeurdverklaard, die zaken, ingeval zij aan de 
burgerlijke partij toebehoren of goederen of waarden vertegenwoordigen die in 
de plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of het 
equivalent zijn van zulke zaken, haar naar gelang van het geval zullen worden te-
ruggegeven of toegewezen op voorwaarde dat daardoor de rechten van derden op 
die zaken niet worden geschaad;

Overwegende dat het arrest de goederen die het voorwerp uitmaken van de te-
lastlegging F, zijnde heling van die goederen ten nadele van eiseres, verbeurd-
verklaart, zonder uitspraak te doen over de eventuele toewijzing van die goede-
ren aan laatstgenoemde die dit had gevorderd;

Dat het aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
3.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden, mitsdien 

geen antwoord behoeft;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over de vor-

dering aan eiseres tot het haar toewijzen van de verbeurdverklaarde goederen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in drie vierden van de kosten en de verweerders tot de ove-

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

11 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.
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Nr. 18

2° KAMER - 12 januari 2005

HERHALING - BESLISSING DIE DE STAAT VAN HERHALING 
VERANTWOORDT - AANVANG - FEITEN DIE GEDEELTELIJK ZIJN GEPLEEGD NA DE DATUM 
WAAROP DE BESLISSING IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN.

De beslissing  is  wettig  wanneer  zij  vaststelt  dat  de  beklaagde  in  staat  van  wettelijke  
herhaling  verkeert  wanneer  hij  een  deel  van  de  hem ten  laste  gelegde  feiten  heeft  
gepleegd en althans deze gepleegd na het tijdstip waarop de beslissing die de staat van 
herhaling verantwoordt in kracht van gewijsde is gegaan1. (Art. 56 Sw.)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1565.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 5 november 2004 is ge-

wezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  een middel aan in een verzoekschrift,  waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen von-

nis, eiser tot één enkele gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van dui-
zend euro veroordeelt omdat hij,  op niet  nader bepaalde tijdstippen, tussen 1 
maart 2002 en 19 maart 2004, en met name op 18 maart 2004, de Drugwet van 
24 februari 1921 heeft overtreden;

Dat het vaststelt "dat de staat van wettelijke herhaling, die de eerste rechter 
niet in aanmerking heeft genomen, is bewezen door de overlegging van het eens-
luidende afschrift van het vonnis dat op 5 februari 2004 is gewezen door de cor-
rectionele rechtbank te Bergen waarbij  [eiser]  tot  een gevangenisstraf van 18 
maanden, met drie jaar uitstel, was veroordeeld voor geldafpersing met geweld 
of bedreiging, oplichting en misbruik van vertrouwen, welke straf nog niet is on-
dergaan of verjaard";

Dat het beslist dat eiser "zich in een dergelijke staat bevond toen hij een deel 
van de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, en althans deze van 18 maart 
2004, [...]  aangezien de beslissing in kracht van gewijsde was gegaan op het 
ogenblik dat voormelde feiten werden gepleegd";

Overwegende dat de appèlrechters, die de feiten die aan eiser worden verweten 

1 Zie Cass., 22 sept. 2004, A.R. P.04.0511.F, nr. 425.
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en die op onbepaalde tijdstippen, tussen 1 maart 2002 en 19 maart 2004, en met 
name op 18 maart 2004, werden gepleegd, bewezen hadden verklaard, wettig be-
slissen dat deze zich in staat van wettelijke herhaling bevond toen hij een deel 
van de hem ten laste gelegde feiten had gepleegd, en althans de feiten gepleegd 
op 18 maart 2004, dag dat hij werd aangehouden en dat meerdere op zijn lichaam 
aangetroffen  pakjes  cocaïne  werden  in  beslag  genomen,  aangezien  voormeld 
vonnis van 5 februari 2004 in kracht van gewijsde was gegaan op het ogenblik 
dat voormelde feiten werden gepleegd;

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 de eiser in de kosten.

12 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. M. Bouchat, Charleroi.

Nr. 19

2° KAMER - 12 januari 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING – 
INVERDENKINGGESTELDE IN VRIJHEID GESTELD - NIEUW AANHOUDINGSBEVEL - NIEUWE EN ERNSTIGE 
OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - 
INVERDENKINGGESTELDE IN VRIJHEID GESTELD - NIEUW AANHOUDINGSBEVEL - NIEUWE EN ERNSTIGE 
OMSTANDIGHEDEN - CONFRONTATIE MET HET SLACHTOFFER - NIEUWE EN ERNSTIGE AANWIJZING 
VAN SCHULD.

1º en 2° De resultaten van een confrontatie tussen een verdachte en een slachtoffer, nadat  
die verdachte in vrijheid werd gesteld, kunnen ten laste van deze laatste een nieuwe en  
ernstige  aanwijzing  van  schuld  opleveren;  de  omstandigheid  dat  het  slachtoffer  de 
inverdenkinggestelde al vroeger zou hebben aangewezen is op zichzelf niet van aard om 
de resultaten van een confrontatie het karakter nieuw en ernstig te doen verliezen dat  
vereist is om overeenkomstig de vereisten van de wet een nieuw aanhoudingsbevel af te  
leveren1. (Art. 28, §1, 2° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0007.F)

1 Cass., 24 juli 1986, A.R. 5221, nr. 690; 3 nov. 1999, A.R. P.99.1500.F, nr. 586.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 30 december 2004 is ge-

wezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-gingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 28, §1, 2° van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis, waarvan eiser de schending inroept, de onderzoeksrechter 
machtigt een nieuw bevel tot aanhouding uit te vaardigen tegen de in vrijheid ge-
laten of gestelde verdachte telkens indien nieuwe en ernstige omstandigheden die 
maatregel noodzakelijk maken; 

Dat die omstandigheden met name erin kunnen bestaan dat er zich jegens ver-
dachte nieuwe aanwijzingen van schuld voordoen;

Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat tegen eiser een 
eerste maal op 23 juni 2004 door de onderzoeksrechter te Brussel een arrestatie-
bevel is uitgevaardigd wegens deelneming als dader of mededader aan een gijze-
ling met  de omstandigheid dat  het  slachtoffer werd gemarteld;  dat  de onder-
zoeksrechter, als aanwijzing van schuld de verklaring van één van de daders ver-
meldde, volgens welke eiser het voertuig bestuurde waarmee de persoon die men 
zou gijzelen naar de plaats van zijn ontvoering werd gebracht;

Overwegende dat eiser bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
13 oktober 2004 in vrijheid werd gesteld;

Overwegende dat de onderzoeksmagistraat op 6 december 2004 een nieuw be-
vel tot aanhouding tegen eiser heeft verleend;

Overwegende dat dit tweede bevel, waarvan het bestreden arrest de redenen 
overneemt, melding maakt van een confrontatie op 6 december 2004 en preci-
seert dat, in tegenwoordigheid van verscheidene figuranten waartussen eiser had 
plaatsgenomen, het slachtoffer deze laatste heeft herkend als zijnde de bestuurder 
van het voertuig dat bij de feiten werd gebruikt; het bevel preciseert verder nog 
dat na afloop van die visuele confrontatie, het slachtoffer eiser opnieuw heeft 
herkend, ditmaal op een foto die werd voorgelegd tussen de portretfoto's van de 
personen die zich tot de confrontatie hebben geleend;

Dat er dus sprake is van een dubbele herkenning op 6 december 2004;
Overwegende dat de resultaten van een confrontatie die tussen een verdachte 

en een slachtoffer wordt georganiseerd, nadat voormelde verdachte in vrijheid 
werd gesteld, ten laste van deze laatste een nieuwe en ernstige aanwijzing van 
schuld kunnen opleveren;

Dat eiser aanvoert dat het slachtoffer hem al vroeger zou hebben "aangewe-
zen" zonder de modaliteiten noch de datum van die "aanwijzing" te preciseren; 
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dat die bewering, afgezien van het feit dat zij niet wordt gestaafd door de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, alleen maar op een omstandigheid slaat die 
op zichzelf niet van aard is om de resultaten van een confrontatie het karakter 
nieuw en ernstig te doen verliezen zoals vereist in artikel 28, §1, 2° van de Wet 
van 20 juli 1990;

Dat de appèlrechters, bijgevolg, hun beslissing 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.

12 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 20

1° KAMER - 13 januari 2005

MANDELIGHEID - VERMOEDEN - TOEPASSINGSGEBIED - MUUR DIE TOT SCHEIDING DIENT 
TUSSEN EEN GEBOUW EN EEN BINNENPLAATS OF TUIN.

Het vermoeden van mandeligheid, ingesteld bij art. 653 B.W., wordt niet uitgebreid tot een 
muur die tot scheiding dient tussen een gebouw en een binnenplaats of tuin.  (Art. 653 
B.W.)

(B. T. STAD MOESKROEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0049.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 15 september 2003 door 

het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
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- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen 
Het arrest beslist dat "(eiseres) zich op geen enkel vermoeden van mandeligheid kan 

beroepen (artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek)". Bijgevolg wijzigt het de beslissing 
van de eerste rechter en wijst het de rechtsvordering van eiseres af in zoverre zij verweer-
ster een feit verweet (het slopen van de gemene muur) en de wederopbouw van de muur 
en een vergoeding van 1.500.000 BEF vordert, met voorbehoud van een duidelijker om-
schrijving door de deskundige.

Grieven
(...)
3. Derde onderdeel
Ook al zou uit de feitelijke vaststellingen van het arrest niet duidelijk blijken dat de 

muur tot scheiding tussen gebouwen diende, toch gold in deze zaak het door artikel 653 
van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vermoeden van mandeligheid.

Artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek stelt een vermoeden van mandeligheid in be-
treffende "muren wanneer ze tot scheiding dienen tussen gebouwen, en dan tot aan het 
minst verheven dak, of nog wanneer ze tot scheiding dienen tussen binnenplaatsen en tui-
nen".

Die tekst betekent niet dat het vermoeden van mandeligheid niet geldt wanneer een 
muur tot scheiding dient tussen een tuin en een industrieel complex bestaande uit gebou-
wen en binnenplaatsen.

Een dergelijke uitlegging zou het absurde gevolg hebben dat een muur die tot scheiding 
dient tussen twee tuinen of twee binnenplaatsen vermoed wordt een gemene muur te zijn, 
terwijl een muur die tot scheiding dient tussen, enerzijds, een woonhuis en zijn tuin en, 
anderzijds, een binnenplaats van een fabriek, niet vermoed wordt een gemene muur te 
zijn.

Overigens bestaat het gemeenschappelijk nut, dat is de grondslag van het wettelijk ver-
moeden van mandeligheid, duidelijk voor de respectieve eigenaars van een gebouw en 
van een tuin, of, zoals hier, van een woning en van een tuin die grenzen aan een complex 
van industriële gebouwen en binnenplaatsen.

Zoals hierboven aangeduid, stelt het arrest in dat verband vast dat het eigendom van ei-
seres, dat een woonhuis omvat met bijgebouwen en tuinen, aan alle zijden door muren 
was afgesloten en langs de bijgebouwen en de tuin grensde aan verlaten industriële ge-
bouwen, de zogenoemde "Site Roussel", die door verweerster waren aangekocht.

Hieruit volgt dat het arrest, wanneer het beslist dat het door artikel 653 van het Burger-
lijk Wetboek ingestelde vermoeden van mandeligheid in deze zaak niet geldt, voornoemd 
artikel 653 schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek een vermoeden van 

mandeligheid instelt voor elke muur die tot scheiding dient tussen gebouwen, en 
dan tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot scheiding dient tussen 
binnenplaatsen en tuinen;

Dat dit vermoeden niet wordt uitgebreid tot een muur die tot scheiding dient 
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tussen een gebouw en een binnenplaats of tuin;
Dat het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

13 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 21

1° KAMER - 13 januari 2005

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - BEGRIP.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — INTEREST - 
COMPENSATOIRE INTEREST - BEGRIP.

3º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - SCHADE DIE GELEIDELIJK AAN 
TOT STAND KOMT - SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN BEPAALDE DATUM KAN WORDEN GERAAMD 
- PEILDATUM.

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - PEILDATUM - SCHADE DIE GELEIDELIJK AAN 
TOT STAND KOMT - SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN BEPAALDE DATUM KAN WORDEN GERAAMD 
- COMPENSATOIRE INTEREST.

1º  en  2°  Compensatoire interest  vormt  een aanvullende vergoeding  tot  herstel  van de  
schade die uit  de vertraging in  de vergoeding is ontstaan; hij  heeft  betrekking op de 
omvang van de schade en vormt een geheel met het toegekende hoofdbedrag1.  (Artt. 
1382 en 1383 B.W.)

3º en 4° Wanneer schade geleidelijk aan tot stand is gekomen en de rechter oordeelt dat zij  
op een bepaalde datum in haar geheel kan worden geraamd, kan hij zonder het beginsel  
van het volledig herstel van de schade te miskennen, beslissen dat de compensatoire  
interest vanaf die datum zal ingaan2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(C. e.a. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0131.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 24 oktober 2003 door de 

1 Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.00.0204.F, nr. 465; zie ook Cass., voltallige terechtzitting, 13 sept. 
2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS; 22 okt. 2003, A.R. P.03.0669.F, nr. 
517; 20 feb. 2004, A.R. C.02.0527.F, nr. 93.
2 Ibid.
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Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1 van de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling 

voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater;
- artikel 1 van het decreet van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade veroor-

zaakt door grondwaterwinningen en pompingen;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 1138, 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten redenen en beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de schade van de eisers ten gevolge van het winnen 

en het pompen van grondwater erg weinig geëvolueerd is sinds 1981 en dat die schade 
hersteld zou worden door de toekenning van een vergoeding die provisioneel vastgesteld 
werd op 188.925,88 euro, en veroordeelt vervolgens verweerder tot betaling van compen-
satoire interest op dat bedrag vanaf 10 mei 1996, zijnde vanaf de datum waarop het des-
kundigenverslag is neergelegd.

Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven, en inzonderheid door de overweging, in substantie, dat "com-
pensatoire interest dient om de bijkomende schade te vergoeden die de getroffene heeft 
geleden ten gevolge van de vertraging in zijn vergoeding; dat de schade in dit geval gelei-
delijk aan tot stand gekomen is en op de datum van de gedinginleidende dagvaarding, na-
melijk op 19 september 1978, niet in haar geheel kon worden geraamd; dat er bijgevolg 
vanaf die datum geen compensatoire interest kan worden toegekend op het geheel van de 
schade, aangezien een gedeelte ervan nadien tot stand is gekomen; dat 'de rechterlijke uit-
spraak die compensatoire interest toekent vanaf de datum van het ongeval, op schade die 
zich slechts tijdens het verloop van een latere periode voordoet, (immers) vergoeding toe-
kent voor een niet-geleden schade' [...]; dat de schade op 10 mei 1996 kon worden ge-
raamd, zodat de compensatoire interest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf die datum 
moet beginnen te lopen".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De artikelen 1 van de wet van 10 januari 1977, 1 van het decreet van 11 oktober 1985, 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bevestigen alle de regel van het volledige her-
stel van de schade, hetgeen impliceert dat de benadeelde partij zich opnieuw in de toe-
stand moet bevinden waarin zij zich zou hebben bevonden indien het schadeveroorzaken-
de feit zich niet had voorgedaan.

Compensatoire interest strekt tot herstel van de schade die getroffene bijkomend gele-
den heeft tussen het ontstaan van de schade en het vonnis; hij strekt tot het herstel van de 
schade die voorvloeit uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de getroffene 
op het tijdstip van de schade recht had. Hij maakt onlosmakelijk deel uit van de schade-
vergoeding die toegekend wordt tot herstel van de schade en is verschuldigd vanaf de dag 
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waarop de schade is ontstaan.
In dit geval kent het bestreden vonnis compensatoire interest toe vanaf 10 mei 1996, 

zijnde de datum waarop het deskundigenverslag is neergelegd, het oordeelt daarbij dat de 
schade die geleidelijk aan tot stand gekomen is en die op het ogenblik van de gedinginlei-
dende dagvaarding, namelijk op 19 september 1978, niet in haar geheel kon worden ge-
raamd, geraamd kon worden op 10 mei 1996, hoewel het anderzijds vaststelt dat de scha-
de van de eisers erg weinig geëvolueerd is sinds 1981.

Doordat het bestreden vonnis vanaf 10 mei 1996, de datum waarop het deskundigen-
verslag is neergelegd, compensatoire interest toekent op grond van redenen waaruit niet 
kan worden opgemaakt of die datum overeenstemt met de datum waarop volgens de be-
oordeling van de feitenrechters, de schade is ontstaan, kan het Hof niet nagaan of het be-
ginsel van het volledig herstel van de schade is nageleefd en kan het bijgevolg evenmin 
zijn wettigheidstoetsing uitoefenen.  Het bestreden vonnis is  bijgevolg noch regelmatig 
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet), noch naar recht ver-
antwoord (schending van de artikelen 1 van de wet van 10 januari 1977, 1 van het decreet 
van 11 oktober 1985, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  compensatoire  interest een aanvullende vergoeding vormt 

tot herstel van de schade die uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; dat 
hij betrekking heeft op de omvang van de schade en een geheel vormt met het 
toegekende hoofdbedrag;

Overwegende dat wanneer schade geleidelijk aan tot stand is gekomen en de 
rechter oordeelt dat zij op een bepaalde datum in haar geheel kan worden ge-
raamd, hij zonder het beginsel van het volledige herstel van de schade te misken-
nen, kan beslissen dat de compensatoire interest vanaf die datum zal ingaan;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de schade geleidelijk aan 
tot stand gekomen is en op de datum van de gedinginleidende dagvaarding van 
19 september 1978, niet in haar geheel kon worden geraamd; dat het, op grond 
van het gerechtelijk deskundigenverslag, de gehele schade op 10 mei 1996 raamt 
op 188.925,88 euro; dat het bestreden vonnis, door compensatoire interest tegen 
de wettelijke rentevoet op dat bedrag toe te kennen vanaf laatstgenoemde datum, 
zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;

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

13 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Gérard en T'Kint.
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Nr. 22

1° KAMER - 13 januari 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN - AANHANGIGMAKING - GRENZEN - MISKENNING - 
GESCHONDEN WETSBEPALINGEN.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP.

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE - OMVANG - 
RECHTER OP VERWIJZING - BEVOEGDHEID.

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - NIET-
ONDERSCHEIDEN DICTUM - BEGRIP.

1º Hoewel uit de artt. 1082, eerste lid en 1095 Ger.W. bepaalde regels afgeleid kunnen 
worden over de omvang van de vernietiging in burgerlijke zaken, kan de schending van  
artikel 1110 van dat wetboek, dat betrekking heeft op de rechtsmacht van de rechter naar 
wie een zaak na vernietiging is verwezen, volstaan om de vernietiging te verantwoorden,  
indien  het  middel  gegrond  was  in  zoverre  het  staande  houdt  dat  het  appèlgerecht,  
uitspraak doende als gerecht op verwijzing, doordat het weigert uitspraak te doen over 
een gevorderde zaak was die wettelijk bij dat gerecht aanhangig was gemaakt, de mate  
waarin de zaak aanhangig was heeft miskend1.  (Artt. 1082, tweede lid, 1095 en 1110 
Ger.W.)

2º en 3° Hoewel vernietiging, in de regel, beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat  
de grondslag ervan vormt, is de rechter op verwijzing bevoegd om uitspraak te doen over  
een hem voorgelegd geschil, dat beslecht is door een ander dictum van de vernietigde  
beslissing dan het door het cassatieberoep bestredene, wanneer het, uit het oogpunt van  
de omvang van de vernietiging, niet onderscheiden is van het bestreden dictum2.  (Artt. 
1082, tweede lid, 1095 en 1110 Ger.W.)

4º In burgerlijke zaken is, uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, het dictum  
waartegen geen enkele partij bij het cassatiegeding een ontvankelijk cassatieberoep kan  
instellen,  niet  onderscheiden  van  het  bestreden dictum;  zulks  is  het  geval  voor  een 
dictum dat, doordat het de eisende partij in cassatie niet benadeelt, de verwerende partij  
in  dat  geding enkel  zou benadelen  bij  vernietiging van het  bestreden dictum;  in  een 
dergelijk  geval  hebben immers noch de eisende partij,  noch de verwerende partij  er  
belang bij op te komen tegen dat dictum, tegen hetwelk hun cassatieberoep, bijgevolg,  
niet-ontvankelijk zou worden verklaard3. (Artt. 1082, tweede lid, 1095 en 1110 Ger.W.)

(RESIDENCE DU GESU v.z.w. T. CERCLE J. NAESSENS v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0280.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 23 december 2003 gewe-

zen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, die in hoger beroep uit-

1 Zie Cass., 23 juni 1988, A.R. 8083, nr. 662; 14 dec. 1989, A.R. 8571, nr. 245; 26 jan. 1990, A.R.  
6880,  nr.  328;  1  feb.  1991,  A.R.  6982,  nr.  294;  21  sept.  1992,  A.R.  7704,  nr.  624;  A.  MEEÙS, 
“L'étendue de la cassation en matière civile”, R.C.J.B. 1986, p. 265, nr. 6.
2 Zie Cass., 13 april 1981, A.R. 3117,  A.C. 1980-81, nr. 467; 1 feb. 1991, A.R. 6982, nr. 294; 21 
sept. 1992, A.R. 7704, nr. 624; C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation 
en matière civile”, Imperat lex, Liber amicorum PIERRE MARCHAL, 2003, p. 217.
3 Cass., 24 maart 1986, A.R. 5086, nr. 464; zie Cass., 1 feb. 1991, A.R. 6982, nr. 294.
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spraak deed als gerecht waarnaar de zaak was verwezen na het arrest van het Hof 
van 21 december 2000.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Het eerste is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6, 23 tot 28, 1110 en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het beschikkingsbeginsel;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis 
"Zegt voor recht
- dat [de] [...] vernietiging zich niet uitstrekt tot de ontvankelijkheid van [verweersters] 

vordering;
- dat het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 15 april 1999, in 

zoverre dit het hoger beroep en dus de vordering van [verweerster] ontvankelijk verklaart, 
kracht van gewijsde heeft verkregen;

Verklaart het hoger beroep ten dele gegrond;
Doet het beroepen vonnis teniet, in zoverre dit de vordering niet gegrond heeft ver-

klaard;
Met wijziging,
Veroordeelt [eiseres] tot betaling aan [verweerster] van een forfaitaire vergoeding van 

zevenentwintigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro vierennegentig cent - 27.775,64 
euro (1.119.672 BEF), zijnde 36 x 770,99 euro (31.102 BEF), te vermeerderen met ge-
rechtelijke interest vanaf de dagvaarding op 17 februari 1983 (lees: 1993)";

Alvorens verder uitspraak te doen over de verdere schade, stelt een deskundige aan en 
veroordeelt eiseres in de kosten van elke aanleg,

Om de redenen
"Wat betreft de ontvankelijkheid van [verweersters] vordering,
Dat [eiseres] (de oorspronkelijke verweerster), niettegenstaande het arrest van het Hof 

van Cassatie van 21 december 2000, staande houdt dat [verweersters] vordering die ertoe 
strekt de uitzettingsvergoeding te verkrijgen, die vastgesteld is bij artikel 25, eerste lid, 3° 
van de Handelshuurwet, niet ontvankelijk is op grond dat, enerzijds, de overdracht tussen 
haar en juffrouw F., de hoofdhuurster, niet aan haar zou kunnen worden tegengeworpen, 
en anderzijds, dat die [verweerster], als onderhuurster, geen enkel persoonlijk recht op de 
uitzettingsvergoeding zou hebben;

Dat bepaald moet worden in hoeverre de zaak bij deze rechtbank aanhangig is gemaakt 
ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 21 december 2000; dat bij het Hof van 
Cassatie geen cassatieberoep aanhangig was gemaakt betreffende de ontvankelijkheid van 
[verweersters] vordering, maar wel een cassatieberoep betreffende de uitlegging van de 
artikelen 25,  eerste lid  en 28 van de Handelshuurwet,  en inzonderheid betreffende de 
vraag naar het ontstaan van het in die bepalingen bedoelde recht op vergoeding, of naar 
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het tijdstip waarop het in artikel 25, eerste lid van die wet bedoelde akkoord kon worden 
gesloten; dat, volgens de in die aangelegenheid meest gezaghebbende rechtsleer, 'cassatie 
van een vonnis of een arrest, hoe algemeen de bewoordingen van de vernietiging door het 
Hof van Cassatie ook mogen zijn, beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat de 
grondslag ervan vormt, zodat zij alle beschikkingen die niet door het cassatieberoep zijn 
aangevochten, laat bestaan als zijnde in kracht van gewijsde getreden' (E. KRINGS, "L'éten-
due de la cassation", Act. dr. 1995, 999; A. MEEÙS, "L'étendue de la cassation en matière 
civile", R.C.J.B. 1986, 265; Cass., 21 juni 1982, A.C. 1981-82, 1312);

Dat hieruit volgt dat 'de rechter op verwijzing, ook al beperkt het arrest de vernietiging 
niet, niet kan kennisnemen van punten die de vernietigde beslissing heeft beslecht en die 
door het cassatieberoep niet bij het Hof van Cassatie aanhangig waren gemaakt, aangezien 
die beslissing, wat die punten betreft, kracht van gewijsde heeft';

Dat aldus aangenomen wordt dat, 'wanneer het middel dat tot cassatie leidt betrekking 
heeft  op het  bodemgeschil  en de wettigheid van de beschikkingen betreffende de be-
voegdheid van de rechter, of de ontvankelijkheid van de rechtsvordering, van het verzet of 
van het hoger beroep niet betwist, de vernietiging, ook al is zij zonder voorbehoud uitge-
sproken, laatstgenoemde punten niet opnieuw ter discussie voor de rechter op verwijzing 
brengt; ze zijn definitief beslecht';

Dat het arrest van het Hof van Cassatie van 21 december 2000 dat de wettigheid van 
het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de ontvankelijk-
heid van de oorspronkelijke vordering niet opnieuw ter discussie heeft gebracht, zodat de-
finitief beslist werd dat die vordering ontvankelijk is; dat [eiseres] bijgevolg de niet-ont-
vankelijkheid van de vordering die op definitieve wijze is beslecht, niet meer mag aanvoe-
ren; dat dit niet bij de rechtbank aanhangig is gemaakt, zodat het strijdig zou zijn met de 
mate waarin de zaak bij haar aanhangig is, als zij die ontvankelijkheid opnieuw onder-
zoekt".

Grieven
Vernietiging van een vonnis of een arrest is weliswaar, hoe algemeen de bewoordingen 

waarin zij is uitgesproken ook mogen zijn, beperkt tot de draagwijdte van het middel dat 
de grondslag ervan vormt.

Toch dient de rechter op verwijzing, in geval van vernietiging, ook uitspraak te doen 
over hetgeen, uit het oogpunt van [de omvang] van de vernietiging, een niet-onderschei-
den dictum was dat op dat tijdstip door geen enkele partij aangevochten kon worden.

Het dictum dat niet is vernietigd, vormt toch een dictum dat niet onderscheiden is van 
het uitdrukkelijk vernietigde dictum, als geen van de betrokken partijen daartegen een 
ontvankelijk cassatieberoep kan instellen hoewel het voor een van die partijen nadelig kon 
zijn wanneer de andere dicta die haar betroffen, vernietigd werden.

In dat geval is dat niet-onderscheiden dictum impliciet in de vernietiging inbegrepen en 
kunnen de partijen het geschilpunt opnieuw voorleggen aan de rechter die na de verwij-
zing uitspraak dient te doen.

In deze zaak had verweerster cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van 15 april 
1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in zoverre het haar oorspronkelijke 
vordering niet gegrond had verklaard.

Dat vonnis van 15 april 1999 had afwijzend beschikt op de grond van niet ontvankelijk-
heid die eiseres tegen verweersters oorspronkelijke vordering had opgeworpen.

Hoewel de vordering van eiseres om verweersters vordering niet ontvankelijk te verkla-
ren was afgewezen, had zij er toch geen enkel belang bij om cassatieberoep in te stellen in 
zoverre de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verweersters vordering ten gronde had 
afgewezen. Elk cassatieberoep dat eiseres zou hebben ingesteld over de ontvankelijkheid, 
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waarover het vonnis van 15 april 1999 uitspraak had gedaan, zou bij gebrek aan belang 
aan de zijde van eiseres, niet ontvankelijk zijn verklaard. Verweerster had evenmin belang 
om cassatieberoep in te stellen over de ontvankelijkheid van haar oorspronkelijke vorde-
ring, aangezien het vonnis van 15 april 1999 die vordering ontvankelijk had verklaard.

De dicta van het vonnis van 15 april 1999 over de ontvankelijkheid en over de gegrond-
heid van de oorspronkelijke vordering waren dus niet-onderscheiden dicta in de zin van 
de rechtspraak van het Hof.

Ook al spreekt het arrest van 21 december 2000 de vernietiging van het vonnis zonder 
verdere  precisering uit  en ook al  bekritiseerde verweersters  cassatieberoep slechts  het 
vonnis van 15 april 1999 over de gegrondheid van haar oorspronkelijke vordering, strekte 
in die omstandigheden de vernietiging zich eveneens uit tot het dictum van het vonnis van 
15 april 1999 dat uitspraak deed over de ontvankelijkheid van verweersters oorspronkelij-
ke vordering.

Bijgevolg was de vraag van de ontvankelijkheid van verweersters oorspronkelijke vor-
dering wel degelijk aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, die 
na het arrest van 21 december 2000 uitspraak deed op verwijzing.

Eiseres heeft die beginselen in haar aanvullende appèlconclusie herhaald en zij heeft 
bijgevolg de rechter op verwijzing verzocht opnieuw uitspraak te doen over de vraag van 
de ontvankelijkheid van verweersters oorspronkelijke vordering.

Het bestreden vonnis, dat weigert uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van ver-
weersters oorspronkelijke vordering op grond dat het arrest van het Hof van 21 december 
2000 de wettigheid van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betref-
fende de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering niet in het geding zou hebben 
gebracht en, bijgevolg, dat die vraag definitief beslecht zou zijn en het, bovendien, strijdig 
zou zijn met de mate waarin de zaak bij haar aanhangig is om die ontvankelijkheid op-
nieuw te onderzoeken, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen en miskent 
het daarin aangewezen beginsel.

Inzonderheid
- miskent het bestreden vonnis het gezag van het arrest van 21 december 2000 (schen-

ding van de artikelen 23, 24, 26 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent het al-
dus de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Ge-
rechtelijk Wetboek);

- weigert het bestreden vonnis uitspraak te doen over een door de partijen gevorderde 
zaak die eveneens wettelijk bij het gerecht op verwijzing aanhangig was gemaakt (schen-
ding van de artikelen 6, 1110 en 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning 
van het beschikkingsbeginsel)

- en is het, bijgevolg, niet naar recht verantwoord (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen gronden van niet-ont-

vankelijkheid: enerzijds, het middel preciseert niet hoe het bestreden vonnis arti-
kel  1110 van  het  Gerechtelijk  Wetboek schendt,  dat  overigens  geen  verband 
houdt met de grief tegen het vonnis dat geweigerd zou hebben uitspraak te doen 
over een door de partijen gevorderde zaak, anderzijds, vermeldt het niet dat de 
artikelen 1082, eerste lid en 1095 van voornoemd wetboek zouden zijn geschon-
den, waarin de regels betreffende de omvang van de vernietiging in burgerlijke 
zaken, waarop die grief betrekking heeft, hun grondslag vinden:
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Overwegende dat  het  middel  staande  houdt  dat  het  appèlgerecht,  uitspraak 
doende als gerecht op verwijzing, doordat het weigert uitspraak te doen over de 
ontvankelijkheid van de vordering, wat een gevorderde zaak was die wettelijk bij 
dat gerecht aanhankelijk was gemaakt, de mate waarin de zaak aanhangig was 
heeft miskend;

Dat het, enerzijds, aldus preciseert hoe artikel 1110 van het Gerechtelijk Wet-
boek zou zijn geschonden, dat betrekking heeft op de rechtsmacht van de rechter 
naar wie een zaak na cassatie verwezen is;

Dat, anderzijds, hoewel uit de artikelen 1082, eerste lid en 1095 van het Ge-
rechtelijk Wetboek bepaalde regels afgeleid kunnen worden over de omvang van 
de vernietiging in burgerlijke zaken, de schending van artikel 1110 van dat wet-
boek zou volstaan om de vernietiging te verantwoorden, indien het middel ge-
grond was in zoverre het de grief vermeldt waarop die wetsbepaling betrekking 
heeft;

Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel:
Overwegende dat, hoewel, in de regel, vernietiging beperkt is tot de draag-

wijdte van het middel dat de grondslag ervan vormt, de rechter op verwijzing be-
voegd is om uitspraak te doen over een hem voorgelegd geschil, dat beslecht is 
door een ander dictum van de vernietigde beslissing dan hetwelk door het cassa-
tieberoep is bestreden, wanneer het, uit het oogpunt van de omvang van de ver-
nietiging, niet onderscheiden was van het bestreden dictum;

Dat, in burgerlijke zaken, uit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, 
het dictum waartegen geen enkele partij bij het cassatiegeding een ontvankelijk 
cassatieberoep kan instellen, niet onderscheiden is van het bestreden dictum; dat 
zulks het geval is voor een dictum dat de eisende partij in cassatie niet benadeelt 
en de verwerende partij in dat geding enkel zou benadelen bij vernietiging van 
het bestreden dictum; dat in een dergelijk geval noch de eisende partij, noch de 
verwerende partij er immers belang bij hebben op te komen tegen dat dictum, te-
gen hetwelk hun cassatieberoep, bijgevolg,  niet ontvankelijk zou worden ver-
klaard;

Overwegende dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij vonnis van 
15 april 1999, in hoger beroep verweersters vordering ontvankelijk maar niet ge-
grond heeft verklaard; dat verweerster cassatieberoep heeft ingesteld tegen het 
dictum van dat vonnis dat haar vordering afwees; dat de vernietiging die uitge-
sproken is bij het arrest van het Hof van 21 december 2000, krachtens de hierbo-
ven vermelde regels, ook geldt voor het dictum van het vernietigde vonnis dat 
die vordering ontvankelijk heeft verklaard, dat, uit het oogpunt van de omvang 
van de vernietiging, niet onderscheiden was van het toen bestreden dictum dat de 
vordering niet gegrond verklaarde;

Overwegende dat het bestreden vonnis artikel 1110 van het Gerechtelijk Wet-
boek schendt, door te weigeren uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van 
verweersters vordering, die door eiseres werd betwist, op grond dat die vraag de 
mate overschreed waarin het geschil aanhangig was bij het appèlgerecht, dat uit-
spraak deed als gerecht op verwijzing;
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Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting hou-

dend in hoger beroep.

13 januari 2005 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Simont.

Nr. 23

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 13 januari 2005

RECHTSBIJSTAND - VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTSBIJSTAND - HOGER 
BEROEP - BESLISSING IN KORT GEDING - BETWISTING - VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTSBIJSTAND - 
BUREAU VAN HET HOF VAN CASSATIE - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

Art. 690 Ger.W. is van toepassing op de beslissingen die inzake rechtsbijstand gewezen  
zijn door de voorzitter van de rechtbank of van het hof bij wie de zaak per verzoekschrift  
op grond van art. 673 Ger.W. aanhangig is gemaakt1.

1 Het verzoekschrift  tot rechtsbijstand dat  werd onderzocht door het Bureau voor Rechtsbijstand 
(B.R.) van het Hof wil van dat bureau rechtsbijstand krijgen om cassatieberoep in te stellen tegen een 
op art. 673 Ger.W. gegronde beschikking in kort geding van de wnd. eerste voorzitter van het hof van 
beroep te B. die weigerde rechtsbijstand te verlenen daar de door verzoekster aangevoerde dringende 
noodzakelijkheid niet bestaat.
Het  B.R.  van  het  Hof  beslist  dat  de  termijn  om  tegen  voornoemde  afwijzende  beschikking 
cassatieberoep in  te  stellen,  krachtens art.  690 Ger.W. verstreken is.  Bijgevolg lijkt  verzoeksters 
aanspraak niet rechtmatig in de zin van art. 667 Ger.W.
Die beslissing is van bijzonder belang voor de procedure voor het B.R. van het Hof. Zij geeft immers 
een antwoord op de kwestie van de draagwijdte van art. 688, tweede lid Ger.W. en beïnvloedt de 
ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtsbijstand aan het B.R. van het Hof om cassatieberoep te 
kunnen  instellen  tegen  een  in  kort  geding  in  hoger  beroep  gewezen  beschikking  inzake 
rechtsbijstand.
Uit de opzet van de artt. 690 en 688, tweede lid Ger.W. volgt immers dat de in voornoemd art. 690 
bedoelde  cassatietermijn  die  is  welke  geldt  voor  het  op  grond  van art.  688,  tweede  lid  Ger.W. 
ingestelde cassatieberoep. Dat artikel bepaalt dat alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep 
cassatieberoep kan instellen tegen "de beslissingen van het bureau in hoger beroep".
Aldus is het B.R. van het Hof impliciet maar zeker van oordeel dat art. 688, tweede lid Ger.W. niet 
uitsluitend doelt op het geval van het cassatieberoep tegen een beslissing van het "bureau in hoger 
beroep", maar eveneens uitgebreid wordt tot het geval van de beslissing inzake rechtsbijstand die op 
grond van art. 673 Ger.W. in kort geding gewezen is door de voorzitter van het hof van beroep.
Het B.R. van het Hof heeft dus geen rekening gehouden met de zienswijze dat, aangezien voornoemd 
art.  688, tweede lid, niet  uitdrukkelijk doelt op de beschikking in kort geding over een dringend 
verzoek tot rechtsbijstand op grond van art. 970 Ger.W., geen enkel cassatieberoep mogelijk zou zijn 
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(T.)

BESLISSING (vertaling)

(A.R. G.04.0146.F)

Het bureau,

Gelet op het verzoekschrift tot rechtsbijstand dat op de griffie van het Hof is 
ingekomen op 28 oktober 2004;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek;

Gehoord advocaat-generaal Henkes in zijn conclusie;
Overwegende dat artikel 690 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is 

op de beslissingen die inzake rechtsbijstand gewezen zijn door de voorzitter van 
de rechtbank of van het hof bij wie de zaak op grond van artikel 673 van het Ge-
rechtelijk Wetboek aanhangig is gemaakt;

Dat hieruit volgt dat de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen de be-
schikking die op 20 juli 2004 gewezen is door de waarnemend eerste voorzitter 
van het Hof van Beroep te Brussel, op grond van artikel 673 van het Gerechtelijk 
Wetboek verstreken is;

Dat verzoeksters aanspraak om cassatieberoep in te stellen tegen die beschik-
king bijgevolg niet rechtmatig lijkt in de zin van artikel 667 van het Gerechtelijk 
Wetboek;

OM DIE REDENEN,

Wijst het verzoek om rechtsbijstand af.

13 januari 2005 – Bureau voor rechtsbijstand – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fett-

(L. BACH,  R.P.D.B., Compl. III, trefwoord Assistance judiciaire, p. 97, nr. 81; P. VAN CAENEGHEM, 
“Gerechtelijk  recht,  Burgerlijke  Rechtspleging/Rechtsbijstand,  Commentaar  bij  art.  688  G.W.”, 
OGR, Afl. 60, 11 maart 2004, p. 104 tot 105), of dat, integendeel, zelfs een verzoeker cassatieberoep 
zou kunnen instellen (M. SNOECK, "L'assistance judiciaire: généralités et aspects procéduraux" in Le 
coût de la justice, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 355 tot 358 en 363) en zulks binnen de 
gewone termijn van een cassatieberoep dat op grond van art. 1079 is ingesteld.
Tot staving van het standpunt van het B.R. van het Hof had het O.M. twee precedenten van het Hof 
aangevoerd.
Het eerste (20 juli 1973, A.C. 1973, 1079) betreft een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die beslist dat eisers verzoekschrift tot rechtsbijstand om een fotokopie 
van stukken van een dossier te krijgen niet gegrond is. Het Hof beslist dat uit de artt. 680 en 690 
Ger.W. blijkt dat een cassatieberoep dat niet door de procureur-generaal bij het hof van beroep is 
ingesteld niet ontvankelijk is.
Er  dient  op  gewezen  te  worden dat  art.  673  Ger.W.  de  rechter  voor  wie  de  zaak  aanhangig  is 
weliswaar  de  mogelijkheid  biedt  tijdens  het  geding,  op  een  zelfs  mondeling  gedaan  verzoek 
rechtsbijstand te verlenen voor de handelingen die hij bepaalt, maar dat de voornoemde artt. 688, 
tweede  lid  en  690  dat  geval  niet  uitdrukkelijk  aanmerken  als  een  van  de  gevallen  waarin  de 
procureur-generaal bij het hof van beroep cassatieberoep kan instellen.
Het tweede precedent (3 april 1984, A.R. 8636, nr. 477) heeft betrekking op een arrest van het hof 
van beroep te Gent (en, blijkbaar niet, op een beslissing van het B.R.) dat rechtsbijstand weigert. Ook 
daar zal het Hof dat cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren krachtens de voornoemde artt. 688 en 
690. A.H.
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weis, raadsheer – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 24

1° KAMER - 14 januari 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - PROCESPARTIJEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - 
BEOORDELING.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - TOEPASSINGSVELD - KORT GEDING.

4º KORT GEDING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - RECHT OP EEN EERLIJK 
PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - TOEPASSING.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - PROCEDURE OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - 
BESTAANBAARHEID MET HET VERDRAG - VOORWAARDEN.

6º KORT GEDING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - RECHT OP EEN EERLIJK 
PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - PROCEDURE OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT - 
BESTAANBAARHEID MET HET VERDRAG - VOORWAARDEN.

1º Uit  artikel  6.1 E.V.R.M. vloeit  voort  dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt  
geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het  
oordeel van de rechter te beïnvloeden. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

2º Bij de beoordeling of het recht van verdediging werd geëerbiedigd zoals dit voortvloeit uit  
het  recht  op  een eerlijk  proces  bedoeld  in  artikel  6.1  E.V.R.M.  en  uit  het  algemeen  
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, moet worden nagegaan of de zaak in haar  
geheel het recht van verdediging eerbiedigt1. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

3º  en  4°  Artikel  6  E.V.R.M.  is  in  beginsel  van  toepassing  op  de  procedures  die  
overeenkomstig artikel 584 Gerechtelijk Wetboek in kort geding door de voorzitter van de  
rechtbank van eerste aanleg worden beslist. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 584 Ger.W.)

5º en 6° Het recht van verdediging zoals dat voortvloeit uit artikel 6 E.V.R.M. staat er niet  
aan in de weg dat in geval van volstrekte noodzakelijkheid een procedure op eenzijdig 
verzoekschrift  wordt ingesteld,  op voorwaarde dat,  enerzijds de wet in een dergelijke 
procedure  voorziet  en,  anderzijds,  belanghebbenden  de mogelijkheid  hebben  om ter  
vrijwaring van hun rechten tegenspraak te voeren. (Art. 6 E.V.R.M.; Art. 584 Ger.W.)

(GREENPEACE BELGIUM v.z.w. T. BAGGERWERKEN DE CLOEDT & ZOON N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0221.N)

I. Bestreden beslissing

1 Cass., 15 maart 1985, A.R. 4439, nr. 428.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2001 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, inzonderheid 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955;

- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt 

de bestreden beschikking uitgesproken op derdenverzet,  die zelf de beschikking uitge-
sproken op eenzijdig verzoekschrift van verweersters gegrond had verklaard. Deze laatste 
beschikking beval eiseres de bezetting van het baggerschip "SHZ Galilei" binnen de Bel-
gische territoriale wateren stop te zetten en het schip vrij te geven en te ontruimen binnen 
de twee uur na de betekening van de beschikking, met verbod nog op enigerlei wijze de 
werking van het baggerschip te verhinderen en dit onder verbeurte van een dwangsom.

Het aangevochten arrest acht meer bepaald het inleiden van de procedure op eenzijdig 
verzoekschrift  overeenkomstig artikel 584, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek niet  in 
strijd met artikel 6.1 van het Verdrag van de rechten van de mens ingeroepen door eiseres 
in haar verzoekschrift in hoger beroep. Het arrest steunt deze beslissing op de volgende 
redenen:

"Waar hoger reeds is aangenomen dat het ter zake in ieder geval geen procedure betreft 
die op definitieve wijze oordeelt omtrent het bestaan, de omvang en de modaliteiten van 
uitoefening van de rechten en verplichtingen van partijen is er geen sprake van 'vaststel-
ling' van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van art. 6 E.V.R.M.. Enkel zijn in 
het kader van de beschikkingen in geval van volstrekte noodzaak gewezen voorlopige 
maatregelen aan de orde, of nog voorlopige 'herstellingen' van voorafbestaande toestanden 
die ten gevolge van feitelijkheden of eenzijdige handelingen werd gewijzigd, zoals te de-
zen.

Een algemeen beginsel inzake een recht op tegenspraak dat zich zou onderscheiden van 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging bestaat niet (...).

Het respect van de rechten van verdediging sluit geenszins uit dat zich uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen voordoen of omstandigheden van volstrekte noodzaak waarin de 
tegenspraak niet van in de onmiddellijke beginfase van de procedure kan/dient te worden 
gerealiseerd. Te dezen worden de rechten van de verdediging geëerbiedigd door de uit-
zonderlijke omstandigheden die zijn aangevoerd, beoordeeld, en op gemotiveerde wijze 
aangenomen door de voorzitter, evenals door de mogelijkheid om tegen de beslissing een 
rechtsmiddel aan te wenden.

Overigens werd -  ook na de principiële wending in de cassatierechtspraak - bij  het 
(oude) ambtshalve faillissement nog steeds de hypothese van een niet-oproeping van de 
schuldenaar als mogelijk geacht in zaken van uitzonderlijke spoed (...).

De ingeroepen beginselen verhinderen dan ook niet de mogelijkheid tot het voeren van 
een eenzijdige procedure bij volstrekte noodzaak zoals voorzien in art. 584, lid 3 Ger. W.
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De bemerking omtrent de mogelijke partijdigheid wanneer eenzelfde magistraat zou ze-
telen voor de beschikking op verzoek en bij de beoordeling van het rechtsmiddel is alhier 
niet aan de orde".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van artikel  6,  inzonderheid 6.1 van het Verdrag tot  bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden dat het recht op een eerlijk proces waarborgt is van toepassing "bij het 
vaststellen van (de) burgerlijke rechten en verplichtingen (van eenieder) en bij het bepalen 
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging".

Er is sprake van het "vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen" wanneer die 
rechten en verplichtingen het voorwerp van het geschil zijn en de afloop van de procedure 
rechtstreeks bepalend is voor zodanige rechten en verplichtingen.

Deze voorwaarden zijn vervuld wanneer een procedure tot gevolg heeft of kan hebben 
aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht te ontnemen.

In dit  geval  had de procedure  als  voorwerp te  beslissen of  eiseres  het  baggerschip 
mocht bezetten en op deze manier haar recht tot vrije meningsuiting waarop zij de bezet-
ting steunde (verzoekschrift in hoger beroep, pp. 7 t/m 10), mocht uitoefenen. Het aange-
vochten arrest bevestigt de jegens eiseres bevolen maatregel tot stopzetten van de bezet-
ting van het baggerschip, gepaard gaande met het verbod om nog de werking ervan te ver-
hinderen onder verbeurte van een dwangsom. Het arrest belet in die mate eiseres haar 
recht tot vrije meningsuiting uit te oefenen en ontneemt haar dit recht.

Door vast te stellen dat het terzake geen procedure betreft die op definitieve wijze oor-
deelt omtrent het bestaan, de omvang en de modalitieten van de rechten van de partijen, 
verantwoordt het arrest zijn beslissing dat artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden niet van toepassing is, niet naar 
recht en schendt het bijgevolg deze bepaling en het recht van verdediging.

2. Tweede onderdeel
Schending van artikel  6,  inzonderheid 6.1 van het Verdrag tot  bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden garandeert aan eenieder het recht op een eerlijk proces.

Dit recht bevat onder meer het recht van verdediging, met name het recht om vooraf ge-
hoord te worden en zijn middelen voor te dragen en het recht om de stukken en gegevens 
waarop de rechterlijke instantie haar beslissing steunt aan een contradictoir debat te on-
derwerpen.

Artikel 584, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid om, in ge-
val van volstrekte noodzakelijkheid, de zaak bij verzoekschrift aanhangig te maken voor 
de Voorzitter van de rechtbank die uitspraak bij voorraad doet.

In geval van inleiden van een procedure op eenzijdig verzoekschrift op grond van arti-
kel 584, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de persoon waartegen de maatrgel 
wordt gevraagd, niet vooraf gehoord en kan hij zijn middelen niet laten gelden in het ka-
der van een tegensprekelijk debat.

In  casu  hebben  verweersters  de  procedure  ingeleid  bij  eenzijdig  verzoekschrift  op 
grond van artikel 584, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde maatregelen te horen 
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bevelen ten laste van eiseres.
Het aangevochten arrest kon niet wettig beslissen dat het inleiden door verweersters 

van de procedure op eenzijdig verzoekschrift en het opleggen van de kwestieuze maatre-
gelen zonder dat verweerster werd gehoord en haar verweermiddelen kon voorbrengen, 
het recht van verdediging van eiseres niet heeft miskend. Het arrest schendt derhalve de 
verdragsbepaling en het beginsel die in het middel zijn ingeroepen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 6.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 

tot  bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele  vrijheden 
(hierna te noemen: E.V.R.M.) aan eenieder het recht verleent op een eerlijke be-
handeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke in-
stantie;

Dat uit deze regel voortvloeit dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt 
geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is 
het oordeel van de rechter te beïnvloeden;

Dat bij de beoordeling of het recht van verdediging werd geëerbiedigd zoals 
dit voortvloeit uit het recht op een eerlijk proces bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M. 
en uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, moet worden 
nagegaan of de zaak in haar geheel het recht van verdediging eerbiedigt;

Overwegende dat, krachtens artikel 584, derde lid van het Gerechtelijk Wet-
boek, een zaak bij volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift voor 
de voorzitter van de rechtbank aanhangig kan worden gemaakt;

Dat artikel  6  E.V.R.M. in beginsel  van toepassing is  op de procedures die 
overeenkomstig artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek in kort geding door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden beslist;

Overwegende dat het recht van verdediging zoals dat voortvloeit uit artikel 6 
E.V.R.M. niet eraan in de weg staat dat in het geval van volstrekte noodzakelijk-
heid een procedure op eenzijdig verzoekschrift wordt ingesteld, op voorwaarde 
dat, enerzijds, de wet in een dergelijke procedure voorziet en, anderzijds, dat be-
langhebbenden de mogelijkheid hebben om ter vrijwaring van hun rechten tegen-
spraak te voeren;

Dat artikel 584, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een proce-
dure op eenzijdig verzoekschrift  waarbij  een zaak kan worden aanhangig ge-
maakt bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in geval van volstrek-
te noodzakelijkheid;

Dat, overeenkomstig artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek, al wie niet in 
dezelfde hoedanigheid in de zaak op eenzijdig verzoekschrift is tussengekomen, 
derdenverzet kan doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt;

Dat het arrest derhalve zonder miskenning van de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen, kon beslissen dat het inleiden door verweersters van de procedu-
re op eenzijdig verzoekschrift en het opleggen van de kwestieuze maatregelen 
zonder dat eiseres werd gehoord en haar verweermiddelen kon voorbrengen, het 
recht van verdediging van eiseres niet heeft miskend;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat  het  arrest  de vordering van eiseres afwijst,  niet  enkel  op 

grond van de in het onderdeel bekritiseerde reden maar ook op grond van de 
zelfstandige en vergeefs in het tweede onderdeel aangevochten reden dat het res-
pect voor het recht van verdediging geenszins uitsluit dat zich uitzonderlijke om-
standigheden  kunnen  voordoen  of  omstandigheden  van  volstrekte  noodzaak 
waarin de tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure dient 
te worden gerealiseerd;

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

14 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Gryse.

Nr. 25

1° KAMER - 14 januari 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS EN VERWEERDERS - CURATOR - 
ARREST DAT HET FAILLISSEMENT INTREKT.

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - ARREST DAT HET FAILLISSEMENT INTREKT - CASSATIEBEROEP 
- CURATOR.

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - GEVOLG.

4º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - FAILLISSEMENT - VEREISTEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - 
VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING - VERTROUWEN VAN DE SCHULDEISERS - GEVOLG.

6º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - VERTROUWEN VAN DE SCHULDEISERS - FAILLISSEMENT.

7º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - OPHOUDEN TE 
BETALEN - VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING.
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8º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - OPHOUDEN TE BETALEN - FAILLISSEMENT.

1º en 2° Tegen een arrest van het hof van beroep dat een faillissement intrekt, en aldus de  
vraag betreft of een door de eerste rechter uitgesproken faillissement al dan niet moest 
worden  gehandhaafd  en  dus  of  de  curator  het  beheer  van  de boedel  moest  blijven  
uitoefenen, kan door de curator die in het geding was een ontvankelijk cassatieberoep  
worden ingesteld. 

3º en 4° De omstandigheid dat een vennootschap reeds in vereffening is heeft tot gevolg  
dat de beoordeling door de rechter van de toestand van de onderneming, meer bepaald 
of de voorwaarden voor een faillissement verenigd zijn, op een specifieke wijze moet  
worden  gedaan.  (Art.  2  Faillissementswet  1997;  Artt.  183,  §1  en  190  Wetboek  van 
vennootschappen)

5º  en  6°  Het  feit  dat  de  schuldeisers  of  een  significant  deel  van  de  schuldeisers  het 
vertrouwen behouden in de vereffenaar en de vereffening, kan een gegeven zijn waarop  
de rechter zijn oordeel laat rusten dat de vennootschap in vereffening nog haar krediet  
behoudt, mitsdien niet in staat van faillissement is1. (Art. 2 Faillissementswet 1997)

7º  en  8°  Een vennootschap in  vereffening  waarvan de vereffenaar  binnen de wettelijk  
toegelaten grenzen de eisbare schulden afbetaalt en die het vertrouwen bewaart van de 
schuldeisers,  heeft  in  beginsel  niet  duurzaam  opgehouden  te  betalen.  (Art.  2 
Faillissementswet 1997)

(Mr. J. DAUWE curator over het faillissement van TEMSE EN HOBOKEN REDERIJ N.V. T. TEMSE EN HOBOKEN 
REDERIJ N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0468.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 183, §1 en 190 van het Wetboek van de Vennootschappen (W.Venn.).
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters oordelen dat niet voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 

van de Faillissementswet en verwerpen om die reden de vordering tot faillietverklaring. 
Dit gebeurt op grond van de volgende overwegingen:

"7.1
Bij het beoordelen van de voorwaarden tot faillissement van een vennootschap in veref-

fening, moet rekening gehouden worden met de specifieke situatie van de vereffening om 
de 'staking van betaling' en het 'geschokt zijn van het krediet' te beoordelen.

1 Zie Cass., 6 maart 2003, A.R. C.01.0598.F, nr. 154 en de conclusie van adv.-gen. WERQUIN.
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Vooreerst is er de betaaltoestand van de debiteur, waarbij het de vereffenaar juist wette-
lijk is opgelegd om de betalingen te schorsen, gelet op de toestand van samenloop tussen 
de schuldeisers en de gelijkheid die tussen hen zal heersen (art. 190 W. Venn (thans 199 
W. Venn.)).

'De enkele omstandigheid dat de vereffening deficitair is, laat evenwel nog niet toe het 
faillissement te weerhouden. De wetgever hield uitdrukkelijk rekening met de mogelijk-
heid van een deficitaire vereffening (zie het artikel 184 van de Vennootschapwet - thans 
190,  §1 W. Venn. -  dat  een evenredige verdeling onder de schuldeisers voorschrijft).' 
(Gent, 19 juni 1997, T.B.H. 1997, 609)

Er is geen automatisme tussen deficitaire vereffening en faillissement. (zie o.a. Luik, 16 
maart  2000,  onuitgegeven,  1999/RG/1117;  Gent,  22  mei  1997,  onuitgegeven, 
1997/AR/676).

Om 'staking van betaling' te beoordelen m.b.t. een vennootschap in vereffening, dient 
bewezen te worden dat het onbetaald blijven van een schuld niet het gevolg is van de toe-
passing van art. 190 W. Venn. (thans 199 W. Venn.), maar te wijten is aan het niet dili-
gent uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten bv. wanneer hij in gebreke zou 
blijven om het actief te realiseren of de betalingen aan te vatten met de opbrengst van de 
realisatie. In casu zijn er geen aanwijzingen dat de vereffenaar zijn opdracht niet naar be-
horen zou uitvoeren.

7.2
Het 'geschokt zijn van het krediet' krijgt eveneens een andere invulling bij een vennoot-

schap in vereffening. Het kan worden omschreven als het gebrek aan vertrouwen vanwege 
de  schuldeisers  in  de  organisatie  en  het  verloop  van  de  vereffeningswerkzaamheden. 
(Gent, 7 oktober 2002, onuitgegeven, 2001/AR/2116; Luik, 26 juni 1997, R.P.S. 1998, 
112)

Vereffenaars dienen vanwege de schuldeisers het vertrouwen te genieten en te behou-
den met betrekking tot hun werkzaamheden om de activa van de vennootschap in het be-
lang van allen - en in het bijzonder in het belang van de schuldeisers - te gelde te maken.

In casu wordt nergens aangetoond dat de schuldeisers van de vereffende vennootschap 
hun vertrouwen in de vereffenaar en de omstandigheden van het verloop van de vereffe-
ning zouden hebben verloren. Geen enkele schuldeiser van de NV Temse en Hoboken Re-
derij in vereffening heeft een vordering in faillissement ingesteld.

De  bewijslast  omtrent  het  gegeven  dat  de  schuldeisers  niet  langer  hun  vertrouwen 
schenken aan de organisatie en het verloop van de vereffening, ligt bij de eisende partij 
die aanstuurt op faillissement. Aan deze bewijslast is in casu niet voldaan.

In zijn beroepsconclusie stelt het openbaar ministerie zelf: 'Anderzijds staat niet vast 
dat de schuldeisers van betrokken vennootschap in vereffening weigeren aan deze ven-
nootschap een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te 
staan'. In dit verband blijft het argument van (de verweerders) overeind 'dat alle schuldei-
sers hun vertrouwen in de NV Temse en Hoboken Rederij in vereffening behouden en 
geen enkele schuldeiser aandringt op faillissement' (hoe onbegrijpelijk dit ook voorkomt).

De vordering zoals  geformuleerd door  Seascope Shipping Ltd/R.S.  Platou Offshore 
A.S., werd als ongegrond afgewezen in het kader van de procedure aldaar (zie het arrest 
d.d. 23 december 2002 van de 7de Kamer van dit Hof - zaak 1997/AR/2867). De partijen 
Seascope & Platou hebben trouwens geen schuldvordering ingediend in het faillissement 
van de N.V. Temse en Hoboken Rederij in vereffening. Het zijn niet eens schuldeisers, 
zodat hun oordeel omtrent de vereffeningswijze (waarop de curatele zich baseert) geens-
zins relevant is.

Het louter stilzitten van de schuldeisers, die op transparante wijze geïnformeerd worden 
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en juridisch correct behandeld worden door de vereffenaar, bewijst ook géénszins hun ge-
brek aan vertrouwen in de vereffening.

7.3
Uit het voorgaande blijkt dat in casu niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in art. 

2 Faill.W. De vaststelling dat de vereffening deficitair zal zijn is op zichzelf onvoldoende 
om te zeggen dat de voorwaarden tot faillissement vervuld zijn, nu ook deze vaststelling 
de credibiliteit van de vereffening bij de schuldeisers niet ondergraven heeft.

Het bestreden vonnis dient te worden vernietigd. De gedingkosten van het hoger beroep 
vallen lastens de oorspronkelijke eiser met inbegrip van de kosten en eventuele erelonen 
van de curatoren".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 2 van de Faillissementswet bevindt de koopman die op duurzame wijze 

heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van faillissement. 
De ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard tot zes maanden na het sluiten 
van de vereffening.

Indien deze voorwaarden vervuld zijn, moet de rechtbank het faillissement uitspreken. 
De vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan betalen of op korte ter-
mijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling 
of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die geen nieuw krediet kan 
krijgen, is in staat van faillissement.

Door in casu te beslissen dat de voorwaarden van staking van betaling en geschokt zijn 
van het krediet bij een vennootschap in vereffening "een andere invulling" moeten krij-
gen, schenden de appèlrechters artikel 2 van de Faillissemenswet.

2. Tweede onderdeel
De duurzame staking van betaling zoals bedoeld in artikel 2 van de Faillissementswet 

bestaat erin dat de koopman zijn zekere, vaststaande en opeisbare schulden niet meer kan 
betalen, wat ook de oorzaak van deze onmogelijk is.

Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. De vennootschap in vereffening 
die haar eisbare schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, en 
aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun 
schuldvordering toe te staan, heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 2 van de 
Faillissementswet.

Artikel 190 W. Venn. doet geen afbreuk aan artikel 2 van de Faillissementswet.
Door niettemin enerzijds te beslissen dat de staking van betaling bij een vennootschap 

in vereffening anders moet worden beoordeeld, gelet op artikel 190 W. Venn., en ander-
zijds te beslissen dat bij een vennootschap in vereffening dient bewezen te worden dat het 
onbetaald blijven van een schuld niet het gevolg is van de toepassing van artikel 190 W. 
Venn., voegen de appèlrechters voor vennootschappen in vereffening een voorwaarde toe 
aan artikel 2 van de Faillissementswet, zodat zij deze wetsbepaling schenden.

3. Derde onderdeel
De duurzame staking van betaling in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet be-

staat erin dat het voor de koopman niet meer mogelijk is om zijn zekere, vaststaande en 
eisbare schulden te betalen, wat de oorzaak van deze onmogelijkheid ook is.

Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. De vennootschap in vereffening 
die haar eisbare schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, en 
aan wie haar schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun 
schuldvordering toe te kennen, heeft opgehouden te betalen in de zin van artikel 2 van de 
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Fallissementswet.
Opdat er bij een vennootschap in vereffening sprake zou zijn van staking van betaling, 

is niet vereist dat het onbetaald blijven van een schuld het gevolg is van het niet diligent 
uitvoeren door de vereffenaar van zijn opdrachten.

Door niettemin te oordelen dat, om staking van betaling te beoordelen met betrekking 
tot een vennootschap in vereffening, dient bewezen te worden dat het onbetaald blijven 
van een schuld "te wijten is aan het niet diligent uitvoeren van de vereffenaar door zijn 
opdrachten bv. wanneer hij in gebreke zou blijven om het actief te realiseren of de betalin-
gen aan te vatten met de opbrengst van de realisatie", schenden de appèlrechters artikel 2 
van de Faillissementswet door daaraan een voorwaarde toe te voegen die in deze wetsbe-
paling niet is vervat.

4. Vierde onderdeel
Het geschokt zijn van het krediet in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet bete-

kent dat de vennootschap geen vertrouwen of krediet meer geniet bij haar schuldeisers, le-
veranciers en fondsenverstrekkers.

Hetzelfde geldt voor een vennootschap in vereffening. Indien de vennootschap in veref-
fening geen nieuw krediet kan krijgen, is haar krediet geschokt in de zin van artikel 2 van 
de Faillissementswet.

Door te oordelen dat het geschokt zijn van het krediet bij een vennootschap in vereffe-
ning "een andere invulling" krijgt en moet worden omschreven als het "gebrek aan ver-
trouwen vanwege de schuldeisers in de organisatie en in het verloop van de vereffenings-
werkzaamheden", schenden de appèlrechters bijgevolg artikel 2 van de Faillissementswet.

5. Vijfde onderdeel
Op grond van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burger-

lijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.
De partij die de faillietverklaring vordert van een vennootschap in vereffening, moet 

aantonen dat de vennootschap in vereffening op duurzame wijze heeft opgehouden te be-
talen en dat haar krediet geschokt is, noch meer, noch minder.

In voorliggend geval beslissen de appèlrechters echter dat de partij die de faillietverkla-
ring vordert, enerzijds, wat de staking van betaling betreft, dient te bewijzen dat het onbe-
taald blijven van een schuld niet het gevolg is van een toepassing van artikel 190 W. 
Venn., maar te wijten is aan het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn op-
drachten, en, anderzijds, wat het geschokt zijn van het krediet betreft, dat de schuldeisers 
van de vereffende vennootschap hun vertrouwen in de vereffenaar en de omstandigheden 
van het verloop van de vereffening hebben verloren.

Aldus schenden de appèlrechters de regels omtrent de bewijslast (schending van de arti-
kelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

6. Zesde onderdeel
Eiser had in zijn regelmatig aan de appèlrechters voorgelegde conclusie betoogd dat - 

in zoverre de stelling zou worden aanvaard dat er slechts sprake is van staking van beta-
ling bij een vennootschap in vereffening, indien aangetoond wordt dat het onbetaald blij-
ven van een schuld te wijten is aan het niet diligent uitvoeren door de vereffenaar van zijn 
opdrachten - een correcte en diligente uitvoering door de vereffenaar van zijn opdracht in 
casu, objectief gezien, niet mogelijk was, omdat de vereffenaar drie andere hoedanighe-
den met de functie van vereffenaar cumuleerde (met name curator van de NV Boelwerf, 
bestuurder van de NV Temse en Hoboken Rederij, en bestuurder van de NV Yatzy, een 
dochtervennootschap van de NV Temse en Hoboken Rederij). Eiser betoogde meer be-
paald hetgeen volgt:
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"In de mate dat de stelling van (verweerster) - volgens de welke er enkel sprake kan 
zijn van een staking van betaling aan de zijde van vennootschappen in vereffening indien 
bewezen wordt dat de stopzetting van betaling te wijten is aan een andere oorzaak dan de 
vereffeningsprocedure, meer bepaald de niet-diligente uitvoering van de vereffening - na-
volging verdient, quod non, kan men niet anders besluiten dat de NV Temse en Hoboken 
Rederij haar betalingen heeft gestaakt.

De stopzetting van betaling is in casu niet het gevolg van de vereffeningsprocedure 
maar is te wijten aan de algehele toestand van illiquiditeit van de NV Temse en Hoboken 
Rederij, een situatie waarin deze vennootschap zich reeds geruime tijd voor de beslissing 
tot ontbinding en vereffening bevond. Een tekort aan middelen is de enige en directe oor-
zaak van de staking van betaling. Opnieuw volstaat het in dit verband te verwijzen naar de 
ontnuchterende realiteit van de cijfers, zoals weergegeven in het deskundigenverslag.

Daarnaast stelt (eiser) zich de vraag of in de huidige zaak, objectief gezien, een correcte 
en diligente vervulling van de vereffeningsopdrachten überhaupt wel mogelijk is nu vast-
staat dat Mr. V.B. drie hoedanigheden in één en dezelfde persoon cumuleert, te weten die 
van curator van de failliete NV Boelwerf, die van bestuurder van de NV Temse en Ho-
boken Rederij - dochtervennootschap van de NV Boelwerf - en die van vereffenaar van de 
NV Temse en Hoboken Rederij. Daarnaast is hij ook nog bestuurder en vereffenaar van 
de NV Yatzi, dochter van de NV Temse Hoboken Rederij, kleindochter van de NV Boel-
werf.

(Eiser) betwist dat een persoon curator kan zijn van een failliete vennootschap indien, 
zoals in casu, vaststaat dat deze tegelijkertijd bestuurder en vereffenaar is van meerdere 
vennootschappen die nauw verweven zijn met die boedel en een tegenstrijdig belang met 
deze boedel hebben. Zo is het bijvoorbeeld evident en niet voor betwisting vatbaar dat de 
noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van een faillissementscurator in het ge-
drang komt - onder meer bij de beoordeling van de bestuurderaansprakelijkheid - wanneer 
hij enerzijds mandaten als bestuurder in dochtervennootschappen van de gefailleerde op-
neemt en anderzijds later mandaten van vereffenaar in diezelfde vennootschappen op-
neemt. Alleen al omwille van het verbod op belangenvermenging is dergelijke cumul van-
uit objectief standpunt onaanvaardbaar.

Het feit dat men aanvaardt dat er één curator wordt aangesteld voor de vereffening van 
onderlinge afhankelijke faillissementen is evident omdat de curator onder controle van de 
rechter en de rechter-commissaris opereert. Deze vaststelling gaat echter niet op voor de 
vereffenaar. De rechtsleer is op dit punt unaniem: één en dezelfde persoon kan niet cura-
tor zijn van een boedel wanneer hij tegelijkertijd mandaten als bestuurder of vereffenaar 
opneemt in vennootschappen die nauw verbonden zijn met de failliete boedel. De reden 
hiervoor is voor de hand liggend: vereffenaars en bestuurders zijn organen van de ven-
nootschap en vereenzelvigen zich bijgevolg met de vennootschap. Een persoon, die zelf 
schuldenaar is van de gefailleerde, behoort niet als curator te fungeren. Indien deze per-
soon een rechtspersoon is, moet deze onverenigbaarheid uitgebreid worden tot de leden 
van het bestuurorgaan. (Ph. ERNST, “De organen van het Faillissement”, in X.,  Faillisse-
ment en gerechtelijk akkoord, 1998, Kluwer, p. 317, nr. 11 en nr. 14).

Dat de verschillende boedels in de huidige zaak tegenstrijdige belangen hebben is bo-
vendien niet voor discussie vatbaar. De failliete NV Boelwerf is hoofdaandeelhouder in 
de NV Temse en Hoboken Rederij, en is in die hoedanigheid de grootste verliezende par-
tij. Zij kan in tegenstelling tot de schuldeisers weinig of niets meer verwachten van de 
vereffening. Haar belangen als meerderheidsaandeelhouder zijn niet te verzoenen met de 
belangen van de schuldeisers van de NV Temse en Hoboken Rederij. Het is immers van-
zelfsprekend dat de failliete NV Boelwerf bij monde van haar curator de wijze zal trach-
ten aan te geven waarop het actief het best gerealiseerd kan worden in haar voordeel. De 
beslissing tot ontbinding en vereffening van de NV Temse en Hoboken Rederij, in weten-
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schap dat deze deficitair zou zijn, en de aanstelling van Mr. V.B. als vereffenaar zijn en-
kel en alleen ingegeven door de belangen van haar hoofdaandeelhouder, de NV Boelwerf. 
(Verweerster) verliest echter uit het oog dat bij de deficitaire vereffening de belangen van 
de schuldeisers en niet die van de aandeelhouders centraal moeten staan.

(...)
Bij wijze van besluit kan gesteld worden dat, in zoverre de beoordeling van de vervul-

ling van de faillissementsvoorwaarden bij vennootschappen in vereffening anders en op 
beperkende wijze dient beoordeeld te worden, quod non, de redenering van de eerste rech-
ter bevestigd dient te worden en dat het geboden is de permanente staking van betaling te 
onderscheiden van de tijdelijke stopzetting van betalingen. In casu kan niet betwist wor-
den dat de vereffening deficitair is, dat de vennootschap zich in een permanente toestand 
van staking der betalingen bevindt, die volledig los staat van de vereffeningsprocedure. 
De NV Temse en Hoboken Rederij is immers niet in staat haar eisbaar passief en op korte 
termijn eisbaar passief volledig en binnen een redelijke termijn te betalen.

In zoverre dat de beoordeling van de staking van betaling afhangt van de wijze waarop 
de vereffenaar zijn opdrachten vervult, kan niet in twijfel getrokken worden dat, gezien de 
verschillende hoedanigheden die Mr. V.B. cumuleert, een diligente vereffening objectief 
gezien onmogelijk is. Het strafrechtelijk onderzoek naar de vereffening en het verzet van 
een aantal belangrijke schuldeisers getuigen hiervan.

De eerste rechter heeft in casu dan ook terecht geweigerd toe te staan dat de invereffe-
ningstelling de faillietverklaring van de NV Temse en Hoboken Rederij zou verhinderen 
en geoordeeld dat het faillissement de enige mogelijke wettelijke oplossing was".

De appèlrechters antwoorden noch met de hoger aangehaalde overwegingen, noch met 
enige andere overweging op het voorgaande middel, zodat zij artikel 149 van de Grond-
wet schenden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel van niet-ontvankelijkheid
Over het door de verweerster sub 1 opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-

heid van het cassatieberoep: ingevolge de vernietiging door het hof van beroep 
van het faillissementsvonnis heeft de curator geen bevoegdheid meer om op te 
treden:

Overwegende dat de aangevochten beslissing de vraag betreft of het faillisse-
ment al dan niet moest worden gehandhaafd en dus of de curator het beheer van 
de boedel moest blijven uitoefenen;

Dat een cassatieberoep tegen de beslissing die het faillissement intrekt moet 
kunnen worden bestreden door de curator die in het geding was;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Middel zelf
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter om te oordelen of de voorwaarden voor een fail-

lissement verenigd zijn die voorwaarden in concreto moet onderzoeken;
Dat de omstandigheid dat een vennootschap reeds in vereffening is en dat er 

aldus reeds een samenloop is ontstaan met de eruit volgende beperkingen aan de 
vrijheid van de bestuurders onbeperkt schuldeisers te betalen of krediet op te ne-
men, tot gevolg heeft dat de beoordeling van de toestand van de onderneming op 
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een specifieke wijze moet worden gedaan;
Dat het onderdeel  dat aan de appèlrechters verwijt  te hebben beslist dat de 

voorwaarden van staking van betaling en geschokt zijn van het krediet bij een 
vennootschap in vereffening een "andere invulling" moet krijgen dan die welke 
gebruikelijk is, faalt naar recht;

2.2. Vierde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 

1997, hierna te noemen Faillissementswet, de koopman die op duurzame wijze 
heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van fail-
lissement bevindt; dat het geschokt zijn van het krediet nauw verbonden is met 
het ophouden te betalen;

Dat inzonderheid de vennootschap die haar eisbare schulden niet  betaalt  of 
waarvan vaststaat dat zij haar schulden op korte termijn niet zal kunnen voldoen, 
omdat zij niet in staat is bij gebrek aan eigen middelen of krediet haar verbinte-
nissen na te leven, in staat van faillissement is;

Dat een vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan betalen 
of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar schuldeisers weigeren 
een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan 
en die geen nieuw krediet kan krijgen, in staat van faillissement is;

Dat het feit dat de schuldeisers of een significant deel van de schuldeisers het 
vertrouwen behouden in de vereffenaar en de vereffening, een gegeven kan zijn 
waarop de rechter zijn oordeel laat rusten dat de vennootschap in vereffening 
nog haar krediet behoudt, mitsdien niet in staat van faillissement is;

Dat de appèlrechters derhalve, zonder schending van artikel 2 van de Faillisse-
mentswet vermochten te oordelen dat met het "geschokt zijn van het krediet" 
wordt bedoeld, wanneer de vennootschap in vereffening is, het gebrek aan ver-
trouwen vanwege de schuldeisers in de organisatie en het verloop van de vereffe-
ningswerkzaamheden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.3. Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Faillissementswet, de koopman 

die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, 
zich in staat van faillissement bevindt; dat het geschokt zijn van het krediet nauw 
verbonden is met het ophouden te betalen;

Dat de koopman of vennootschap die nog over krediet beschikt, niet duurzaam 
heeft opgehouden te betalen; dat een vennootschap in vereffening waarvan de 
vereffenaar in de wettelijk toegelaten grenzen de eisbare schulden afbetaalt en 
die het vertrouwen bewaart van de schuldeisers, in beginsel niet duurzaam opge-
houden heeft te betalen;

Dat de appèlrechters oordelen dat verweerster niet failliet is op grond dat de 
wet aan de vereffenaar oplegde de betalingen te schorsen, dat die staking van be-
taling niet het gevolg was van het feit dat de vereffenaar zijn opdracht niet naar 
behoren vervulde en op grond van het vertrouwen van de schuldeisers in de ver-
effenaar en de vereffening;
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Dat zij zodoende hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
2.4. Vijfde onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest aan de eisende 

partij enkel het bewijs oplegt dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn;
Dat het middel dat in wezen een kritiek inhoudt tegen de wijze waarop het ar-

rest  die  faillissementsvoorwaarden invult,  geen verband houdt met de als ge-
schonden aangewezen wetsbepalingen;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2.5. Zesde onderdeel
Overwegende dat het arrest het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpt en 

beantwoordt met de reden dat in casu geen aanwijzingen zijn dat de vereffenaar 
zijn opdracht niet naar behoren zou uitvoeren;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

14 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 26

1° KAMER - 14 januari 2005

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BETEKENING AAN DE 
REDERIJ - VERTEGENWOORDIGING DOOR DE KAPITEIN - TOEPASSELIJK RECHT.

2º SCHIP. SCHEEPVAART - KAPITEIN VAN EEN ZEESCHIP - BEVOEGDHEID - 
REDERIJ - BETEKENING - TOEPASSELIJK RECHT.

3º SCHIP. SCHEEPVAART - REDERIJ - KAPITEIN VAN EEN ZEESCHIP - 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

1º  en  2°  Ofschoon  de  vertegenwoordigingsbevoegdheid  van  vreemde 
handelsvennootschappen  of  handelsverenigingen in  de  regel  wordt  bepaald  door  het  
buitenlandse  recht,  regelt  het  Belgisch  recht  de  rechtspleging  voor  de  Belgische 
rechtbanken en,  met  betrekking  tot  betekeningen  aan een rederij,  bepaalt  het  onder  
welke voorwaarden een betekening aan de kapitein van een zeeschip geacht wordt te 
zijn gedaan aan de rederij1. (Art. 34 Ger.W.)

3º De kapitein van een zeeschip wordt geacht de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van  

1 Zie Cass., 5 april 1963, Pas. 1963, I, 855 en de noten 1, 2 en 3 ondertekend door W.G.
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de rederij ter zake van rechtshandelingen gesteld betreffende dat schip2.

(PARTENREEDEREI M.S. "NEPTUN" GmbH & Co KG, vennootschap naar vreemd recht T. ARQUIMEDES LAZARO R., 
vennootschap naar het recht van Peru)

ARREST

(A.R. C.03.0607.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbiediging van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van de partijen bij het burgerlijk ge-

ding, ook het beschikkingsbeginsel genoemd;
- de artikelen 34, 774 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 3, eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 196 en 197 van de oude Vennootschappenwet (titel IX van het Wetboek 

van Koophandel, ingevoegd bij wet van 18 mei 1872, houdende de gecoördineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, zoals vastgesteld bij K.B. van 30 november 1935, B.S. 5 
december 1935, intussen opgeheven door het Wetboek Vennootschappen);

- artikel 527 van het Duitse Handelsgesetzbuch;
- het internationaal gewoonterecht;
- artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof gevoegd bij het Handvest 

der Verenigde Naties, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945 (B.S. 1 januari 1946; 
taalkundig en juridisch gezuiverde nederlandstalige versie verschenen in B.S. 10 septem-
ber 1987).

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters zijn van oordeel dat de betekening van het bestreden vonnis bij ex-

ploot van 31 december 1997 geldig gebeurde aan de kapitein van het zeeschip M/V Ha-
pag-Lloyd Amazonas. Op grond daarvan beslissen zij dat het hoger beroep, ingesteld op 
18 februari 1998, niet toelaatbaar is. Zij komen tot deze beslissing op grond van de vol-
gende overwegingen:

"(..) dat in casu de dagvaarding werd betekend aan de kapitein van het zeeschip m/v 
'Hapag Lloyd Amazonas', die als vertegenwoordiger van de scheepseigenaar moet worden 
beschouwd naar internationaal aanvaard gewoonterecht;

dat het inderdaad in het maritiem recht de regel is dat de kapitein van een schip de rede-
rij in rechte kan vertegenwoordigen voor alles wat betrekking heeft op het schip;

(...) dat [eiseres] betwist dat naar Duits recht de kapitein de bevoegdheid tot vertegen-
woordiging van de rederij heeft, doch dat dit niet het bestaan van een internationaal aan-

2 Ibid.
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vaard gewoonterecht belet;
dat het Belgisch gerechtelijk recht geen mandaten en opdrachten regelt om betekenin-

gen te ontvangen; dat mandaten en opdrachten uit het gemeen recht volgen (in casu het 
Duits recht en het internationaal gewoonterecht);

(...) dat, in tegenstelling tot de bewering van [eiseres], de mogelijkheid tot betekening 
van een exploot aan de kapitein van een zeeschip in België, ongeacht de nationaliteit van 
het zeeschip en de nationaliteit van de eigenaar, niet wordt uitgesloten door artikel 34 van 
het Gerechtelijk Wetboek, overeenkomstig hetwelk de betekening aan een rechtspersoon 
geacht wordt 'aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter hand 
gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regel-
matige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon zelfs samen met anderen, in rechte te 
vertegenwoordigen';

dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de kapitein een 'wettige vertegenwoordi-
ging'  is,  volgens  internationaal  aanvaard  gewoonterecht,  zodat  de  kapitein  moet  be-
schouwd  worden  als  een  aangestelde  met  een  regelmatige  opdracht  bevoegd  om  de 
scheepseigenaar te vertegenwoordigen in rechte; dat dit maakt dat aan de kapitein beteke-
ningen kunnen gedaan worden volgens artikel 34 van het Gerechtelijk Wetboek;

(...) dat wat betreft de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de kapitein dient te wor-
den gesteld dat het schip waarvoor of waartegen de procedure wordt gevoerd, wordt verte-
genwoordigd door de kapitein die er het gezag over voert, of minstens op enig ogenblik er 
het gezag over voerde;

(...) dat [verweerster] het vonnis a quo op 31/12/1997 heeft betekend aan [eiseres], in 
handen van haar kapitein aan boord van het zeeschip ms 'Hapag Lloyd Amazonas', gele-
gen in de haven van Antwerpen;

(...) dat de termijnen van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek hier niet gelden; dat 
het verzoekschrift tot hoger beroep door [eiseres] werd neergelegd ter griffie van dit hof 
op 18/02/1998, hetzij buiten de termijn van een maand te rekenen vanaf de betekening 
van het vonnis a quo om principaal hoger beroep in te stellen;

(...) dat dienvolgens het door [eiseres] ingesteld hoger beroep wegens niet naleving van 
de beroepstermijn of met andere woorden wegens laattijdigheid onontvankelijk dient te 
worden verklaard" (bestreden arrest, blz. 3-4).

Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onder-

zoeken en kan, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de voor hem 
aangevoerde redenen ambthalve aanvullen, op voorwaarde echter dat hij geen betwisting 
opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die 
hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de 
oorzaak van de vordering wijzigt. Bovendien moet hij daarbij het recht van verdediging 
eerbiedigen.

In voorliggend geval had geen der partijen aangevoerd dat de kapitein als de vertegen-
woordiger van de scheepseigenaar moet worden beschouwd op grond van internationaal 
aanvaard gewoonterecht.

Verweerster betoogde alleen dat de geldigheid van de betekening van een vonnis in 
België naar Belgisch recht moet worden beoordeeld en dat de gezagvoerder van een zee-
schip naar Belgisch recht door de eeuwen heen de wettelijke vertegenwoordiger van de 
scheepseigenaar is geweest (zie de tweede aanvullende conclusie, tevens syntheseconclu-
sie, van verweerster, ingediend ter griffie van het hof van beroep op 28 mei 1999).
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Eiseres had uiteraard evenmin aangevoerd dat er een regel van internationaal gewoon-
terecht zou bestaan volgens dewelke de kapitein als vertegenwoordiger van de scheepsei-
genaar moet worden beschouwd.

Door niettemin te beslissen dat de kapitein "volgens internationaal aanvaard gewoonte-
recht" de wettige vertegenwoordiger is van de scheepseigenaar, zodat aan hem betekenin-
gen kunnen worden gedaan overeenkomstig  artikel  34 van het  Gerechtelijk  Wetboek, 
schenden de appèlrechters derhalve het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie van 
partijen bij het burgerlijk geding, ook het beschikkingsbeginsel genoemd en artikel 1138, 
2° van het Gerechtelijk Wetboek.

Door na te laten de debatten hieromtrent te heropenen, schenden de appelrechters te-
vens het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en artikel 774 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
Artikel 34 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de betekening aan een rechtsper-

soon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter 
hand gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een 
regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte 
te vertegenwoordigen.

De vraag welk orgaan of welke aangestelde bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs sa-
men met anderen, in rechte te vertegenwoordigen, wordt beheerst door de vennootschaps-
wet, dit is het recht van de plaats van de werkelijke zetel van de vennootschap. Dit vloeit 
voort uit de artikelen 196 en 197 van de Vennootschapswet, zoals die van toepassing was 
op het ogenblik van de feiten, met name op 31 december 1997 en artikel 3, eerste en derde 
lid van het Burgerlijk Wetboek waarin de regel van internationaal privaatrecht is neerge-
legd.

In voorliggend geval stellen de appèlrechters vast en werd overigens niet betwist dat ei-
seres haar hoofdvestiging had in Duitsland.

Bijgevolg diende de vraag of de kapitein, aan wie het exploot werd betekend, bevoegd 
was om eiseres te vertegenwoordigen, te worden beantwoord naar Duits recht. Artikel 527 
van het Duitse Handelsgesetzbuch bepaalt met betrekking tot de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid van de kapitein buiten de thuishaven: 

"(1) Indien het schip zich buiten de thuishaven bevindt, is de kapitein tegenover derden 
bevoegd krachtens zijn aanstelling om voor de reder alle zaken te doen en rechtshandelin-
gen te stellen nodig voor de uitrusting, de bemanning, de bevoorrading en het onderhoud 
van het schip, evenals überhaupt voor de uitvoering van de reis. 

(2) Deze bevoegdheid strekt zich ook uit tot het sluiten van bevrachtingsovereenkom-
sten; verder strekt ze zich uit tot het uitbrengen van rechtsvorderingen die op de werk-
kring van de kapitein betrekking hebben".

Deze bevoegdheid is echter beperkt tot de vorderingen die volgen uit overeenkomsten 
en rechtshandelingen met betrekking tot de "betreffende reis". De Duitse wet gaat ervan 
uit dat de reder de kapitein telkens vanuit de thuishaven op reis stuurt en dat deze reis op-
nieuw eindigt in de thuishaven. Voor zover als nodig zal de kapitein in deze tijdspanne 
van zijn wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gebruik maken.

In voorliggend geval wordt niet betwist dat de betekening in de Antwerpse haven op 31 
december 1997 geen betrekking had op de "betreffende reis", met andere woorden de reis 
die het m/s Hapag-Lloyd Amazonas op dat ogenblik maakte, doch wel op de niet afleve-
ring van een lading, vervoerd aan boord van het schip in het begin van 1994, en dat de be-
tekening gebeurde aan kapitein J., terwijl ten tijde van de betreffende reis kapitein F. ge-
zagvoerder was van het m/s Hapag-Lloyd Amazonas.
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De appèlrechters onderzoeken niet of kapitein J. naar Duits recht bevoegd was om het 
exploot van betekening in ontvangst te nemen, laat staan dat zij dergelijke bevoegdheid 
vaststellen.

Door niettemin te beslissen dat deze kapitein (J.) bevoegd was om de scheepseigenaar 
te vertegenwoordigen in rechte, schenden zij de artikelen 34 van het Gerechtelijk Wet-
boek, 196 en 197 van de Vennootschappenwet en 527 van het Duitse Handelsgesetzbuch 
en van zoveel als nodig, 3, eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek.

3. Derde onderdeel
Uit artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof gevoegd bij het hand-

vest der Verenigde Naties blijkt dat de bronnen van het internationaal recht bestaan in (a) 
de internationale verdragen, (b) de internationale gewoonte, als blijk van een als recht 
aanvaarde algemene praktijk, (c) de door beschaafde naties erkende algemene rechtsbe-
ginselen, en (d) onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 59 van hetzelfde Statuut, 
rechterlijke beslissingen alsmede de opvattingen van de meest bevoegde schrijvers der 
verschillende naties, als hulpmiddelen voor het bepalen van rechtsregels.

De internationale gewoonte vereist dus een "als recht aanvaarde algemene praktijk", 
met andere woorden enerzijds een gevestigde praktijk (objectief element) en anderzijds de 
overtuiging dat deze praktijk overeenstemt met een juridische verplichting, de zogenaam-
de opinio juris sive necessitatis (subjectief element).

Er bestaat geen algemeen aanvaarde praktijk volgens dewelke de kapitein de scheepsei-
genaar of de rederij in rechte kan vertegenwoordigen, en, zelfs indien dergelijke praktijk 
wel algemeen zou zijn aanvaard, bestaat er geen overtuiging dat deze praktijk overeen-
stemt met een juridische verplichting.

Er bestaat bijgevolg geen internationale gewoonte volgens dewelke de kapitein de rede-
rij of de scheepseigenaar in rechte kan vertegenwoordigen voor alles wat betrekking heeft 
op het schip.

Door niettemin te beslissen dat er een regel van internationaal aanvaard gewoonterecht 
zou bestaan volgens dewelke de kapitein van een schip de rederij in rechte kan vertegen-
woordigen voor alles wat betrekking heeft op het schip, schenden de appelrechters het in-
ternationaal recht,  en meer bepaald het rechtsbegrip internationale gewoonte, zoals dat 
wordt gedefinieerd in artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat verweerster in haar appèlconclusie aanvoerde dat "de verte-

genwoordigingsbevoegdheid van de kapitein naar Belgisch recht een wettelijke 
(gewoonterechtelijke) basis [heeft] ..." en dat "het volstaat vast te stellen dat ook 
andere landen dan België die in de internationale scheepvaart een voorname rol 
spelen, een dergelijke politiewet kennen. Dergelijke politiewet kan dus niet als 
een onredelijk unicum worden beschouwd";

Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat de "kapitein van het 
schip de rederij kan vertegenwoordigen voor alles wat betrekking heeft op het 
schip" en dat "de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de kapitein een wettige 
vertegenwoordiging is, volgens internationaal aanvaard gewoonterecht zodat de 
kapitein moet beschouwd worden als een aangestelde met een regelmatige op-
dracht bevoegd om de scheepseigenaar te vertegenwoordigen in rechte", geen be-
twisting opwerpen die door de partijen in conclusie was uitgesloten en waarover 
zij geen tegenspraak hebben kunnen voeren;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 34 van het Gerechtelijk Wetboek, de bete-

kening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan wan-
neer het afschrift van de akte ter hand is gesteld aan het orgaan dat of de aange-
stelde die krachtens de wet, of de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd 
is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte te vertegenwoordi-
gen;

Dat hoewel de bevoegdheid van vreemde handelsvennootschappen of -vereni-
gingen in de regel wordt bepaald door het buitenlandse recht, het Belgisch recht 
de rechtspleging regelt voor de Belgische rechtbanken en, met betrekking tot be-
tekeningen aan een rederij bepaalt onder welke voorwaarden een betekening aan 
een kapitein van een schip geacht wordt te zijn gedaan aan de rederij;

Dat de kapitein van een zeeschip geacht wordt de wettelijke vertegenwoordi-
ger te zijn van de rederij ter zake van rechtshandelingen gesteld betreffende dat 
schip; dat hij op grond hiervan, ongeacht de nationaliteit van de rederij of van het 
schip, bevoegd is om de rederij voor de Belgische rechtbanken te vertegenwoor-
digen in alle gedingen die het schip aanbelangen en in die hoedanigheid rechts-
vorderingen kan instellen en betekeningen kan in ontvangst nemen;

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

1. eiseres als reder-eigenaar van het schip "Hapag Lloyd Amazonas" door de 
verweerster werd gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen;

2. verweerster als cognossementhouder aanspraak maakt op vergoeding voor 
verlies bij een vorige reis van lading vervoerd aan boord van het schip "Hapag 
Lloyd Amazonas" onder een door eiseres uitgegeven cognossement;

3. eiseres in Duitsland gevestigd is en de "Hapag Lloyd Amazonas" onder Pa-
namese vlag vaart;

4. de rechtbank van koophandel de vordering van verweerster bij vonnis van 
16 december 1997 ontvankelijk en gegrond verklaarde;

Overwegende dat de appèlrechters in het bestreden arrest en in het tussenarrest 
van 20 december 1999 vaststellen dat:

1. het vonnis van 16 december 1997 op verzoek van verweerster op 31 decem-
ber 1997 werd betekend aan eiseres;

2. deze betekening plaatsvond aan de kapitein van het zeeschip "Hapag Lloyd 
Amazonas" gemeerd in de haven van Antwerpen;

3. niet wordt betwist dat het schip "Hapag Lloyd Amazonas" nog steeds aan 
eiseres toebehoort;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de "kapitein van het schip de 
rederij  kan  vertegenwoordigen  voor  alles  wat  betrekking  heeft  op  het  schip" 
krachtens een gewoonterechtelijke regel  en dat "de kapitein op grond hiervan 
ook de bevoegdheid heeft om de scheepseigenaar in rechte te vertegenwoordi-
gen";
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Dat zij op grond van deze vaststellingen en redengeving, hun beslissing dat de 
betekening van het vonnis van 16 december 1997 rechtsgeldig gebeurde en het 
hoger beroep van eiseres tardief is, naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel 
Overwegende dat eiseres er ten onrechte van uitgaat dat de door de appèlrech-

ters gehanteerde formule "internationaal aanvaard gewoonterecht" verwijst naar 
een internationale gewoonte als bron van het internationaal recht in de zin van 
artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof;

Dat het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, feitelijke 
grondslag mist;

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

14 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Kirkpatrick.

Nr. 27

1° KAMER - 14 januari 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - VOORWAARDEN.

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

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 11 - VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKING - KORT GEDING - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - BETOGINGEN EN DEMONSTRATIES - TOELATING - 
BEWIJSLAST.

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 26 - RECHT VAN 
VREEDZAME VERGADERING - UITZONDERING - KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN 
KORT GEDING - BETOGINGEN EN DEMONSTRATIES - TOELATING - BEWIJSLAST.

1º De uitoefening van de vrijheid van meningsuiting kan worden beperkt voor zover die  
beperking bij  wet is voorzien en nodig is in een democratische samenleving, namelijk  
wanneer zij  beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde 
dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde 
doel,  en  dat  de  beperking  verantwoord  is  op  grond  van  relevante  en  toereikende 
motieven. (Art. 10 E.V.R.M.)

2º  De  rechter  in  kort  geding  die  maatregelen  tot  bewaring  van  recht  kan  bevelen  
overschrijdt daarbij de grenzen van zijn bevoegdheid niet wanneer hij zich ertoe beperkt  
de ogenschijnlijke rechten van partijen na te gaan en daarbij geen regels betrekt die de 
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voorlopige maatregel die hij beveelt niet kunnen schragen1. (Art. 584 Ger.W.)

3º  en  4°  Eens  vaststaat  dat  preventieve  maatregelen  in  verband  met  betogingen  en  
demonstraties in beginsel toelaatbaar zijn en dat een preventieve maatregel mogelijk is,  
blijft  het  binnen  de  beoordelingsruimte  van  de  rechter  in  kort  geding  voorlopig  te  
beslissen dat wie een betoging houdt en hierdoor schade toebrengt aan een derde, het 
bewijs moet leveren dat hij het nodige verlof had gekregen om te betogen. (Artt. 584 en 
870 Ger.W.)

(GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS v.z.w. T. CIRCO NEL MONDO S.A.S., vennootschap naar Italiaans 
recht)

ARREST

(A.R. C.03.0622.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt samengevat:
Verweerster baat een internationaal professioneel circus uit waarin een aantal 

optredens met wilde dieren geïntegreerd zijn.
Eiseres heeft een campagne rond wilde dieren in circussen opgezet.
Naar aanleiding van de geplande voorstellingen van verweerster in Gent van 

28 augustus tot 7 september werden de door verweerster aangebrachte affiches 
door eiseres overplakt met zelfklevers waarvan het opschrift luidt: "AFGELAST 
wegens dierenleed".

Bij eenzijdig verzoekschrift van 26 augustus 2003 neergelegd ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, vorderde verweerster dat aan eiseres ver-
bod zou worden opgelegd haar acties verder te zetten. Bij beschikking van 27 au-
gustus 2003 werd het verzoek afgewezen op grond dat verweerster de vereiste 
urgentie niet aantoonde.

Verweerster stelde hoger beroep in tegen deze beschikking. Bij beschikking 
van 28 augustus 2003 verklaarde de vakantiekamer van het Hof van Beroep te 
Gent het hoger beroep gegrond. Aan eiseres werd verbod opgelegd de activitei-
ten verder te zetten waarbij het normale verloop van de commerciële activiteiten 
van verweerster werd belemmerd, hetzij door het voeren van de in het verzoek-
schrift vermelde zelfkleveractie of het aanbrengen van soortgelijke opschriften, 
hetzij door op en in de nabijheid van het terrein waarop verweerster haar circus-
voorstellingen zou geven storende acties en samenscholingen te houden.

Bij exploot van 29 augustus 2003 stelde eiseres derdenverzet in tegen deze be-
schikking. In het bestreden arrest van 1 september 2003 verklaart het Hof van 

1 Cass.,25 juni 1999, A.R. C.97.0372.N, nr. 400.
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Beroep te Gent het derdenverzet ongegrond.
IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, tweede lid, 870 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 10 E.V.R.M.);

- de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen in het burger-
lijk geding (het beschikkingsbeginsel) en van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren het door eiseres ingestelde derdenverzet tegen de beschik-

king van 28 augustus 2003 van de vakantiekamer van het Hof van Beroep te Gent onge-
grond en verwerpen het verweer van eiseres dat de in voormelde beschikking opgelegde 
maatregel haar vrijheid van meningsuiting schendt, op grond van de volgende motieven:

"4.5.- Het vijfde middel
(a) (Eiseres) houdt voor dat de door haar aangevochten maatregel haar vrijheid van me-

ningsuiting en vrijheid van vergadering schendt.
(b) Ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting: de uitoefening van deze vrijheid 

brengt plichten en verantwoordelijkheden met zich mee en kan derhalve worden onder-
worpen aan formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden 
voorzien (art. 10.2 E.V.R.M.) en o.m. in het belang van de rechten en de goede naam van 
anderen (art. 19.3 BUPO).

In België wordt affichage onderworpen aan de bepalingen van de Besluitwet van 29 de-
cember 1945 en het KB. van 14 december 1959.

Terzake heeft (verweerster) de toelating haar vertoningen aan het publiek bekend te 
maken door middel van affiches (zie haar stuk 6). Deze affiches beantwoorden aan de ver-
eisten van art. 6-8° van het KB van 14/12/1959.

Meerdere affiches zijn overplakt met een zelfklever, waarop de tekst: 'AFGELAST we-
gens dierenleed'.

Deze informatie is, gelet op het aangewende lettertype en de plaats waar de zelfklever 
is aangebracht, van aard de argeloze voorbijganger te misleiden.

Terecht merkt (verweerster) op dat de wijze, waarop de vrije mening wordt uitgeoe-
fend, moet worden afgewogen tegen de rechten en vrijheden van anderen. Terzake belet 
niets (eiseres) haar mening te uiten op een wijze die geen schade toebrengt.

Bovendien toont (eiseres) niet aan dat zij toelating heeft bekomen om haar plakbriefjes 
op de affiches van [verweerster] aan te brengen (schending van art. 1 van de BW van 
29/12/1945), noch dat deze voldoen aan de voorwaarden van hoger vernoemd KB zodat er 
ernstige twijfel rijst nopens de rechtmatigheid van de aangewende wijze van meningsui-
ting" (bestreden arrest, blz. 8-9).

Grieven
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(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 10 E.V.R.M. heeft eenieder recht op vrijheid van meningsui-

ting. Dit recht omvat de vrijheid om meningen of denkbeelden door te geven zonder in-
menging  van  overheidswege.  Overeenkomstig  de tweede paragraaf  van  artikel  10  E.-
VR.M. kan dit recht aan beperkingen of sancties onderworpen worden welke bij wet wor-
den voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van de be-
scherming van de goede naam of de rechten van de anderen.

De beoordeling van de noodzaak in een democratische samenleving houdt in dat de 
rechter naar een rechtvaardig evenwicht moet streven tussen het belang van de expressie-
vrijheid enerzijds en de bescherming van de rechten van de anderen anderzijds.

De rechter dient bij deze beoordeling rekening te houden met het onderwerp waarover 
de mening geuit wordt. Ingeval de meningsuiting gebruikt wordt om problemen van alge-
meen belang of bepaalde mistoestanden aan de kaak te stellen, dient de rechter aan de 
vrije meningsuiting een zeer ruime bescherming te bieden.

Terzake voerde eiseres aan dat zij door haar meningsuiting bepaalde mistoestanden aan 
de kaak stelde, met name het gebruik van wilde dieren in circussen, en dat haar menings-
uiting diende te primeren boven de louter private economische belangen van verweerster.

De appèlrechters verwerpen dit verweer door te overwegen dat de door eiseres versprei-
de informatie van die aard is de argeloze voorbijganger te misleiden en dat niets eiseres 
belet haar mening te uiten op een wijze die geen schade toebrengt.

Door aldus te beslissen dat meningen enkel geuit kunnen worden op een wijze die geen 
schade toebrengt, verantwoorden de appèlrechters hun beslissing niet naar recht. Ook me-
ningen die in zekere mate schadelijk zijn voor anderen worden door artikel 10 E.VR.M. 
beschermd. De rechter dient in een dergelijk geval na te gaan of de rechten van de ande-
ren, dit zijn terzake de commerciële belangen van verweerster, voorrang dienen te krijgen 
op de vrije meningsuiting en dit met inachtneming van het onderwerp van de vrije me-
ningsuiting.

Door na te laten deze belangenafweging in concreto door te voeren, verantwoorden de 
appèlrechters hun beslissing niet naar recht en schenden zij artikel 10 E.V.R.M.

In zoverre de appèlrechters deze belangenafweging wel doorvoeren en beslissen dat de 
commerciële belangen van verweerster dienen te primeren op de meningsuiting van eise-
res, verantwoorden zij hun beslissing evenmin naar recht. De problematiek die eiseres 
aankaartte, betrof immers het algemeen belang en diende dan ook te primeren op de eco-
nomische belangen van verweerster (schending van artikel 10 E.V.R.M.).

(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 26 en 149 van de Grondwet;
- artikel 11 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1995 (hierna artikel 10 E.V.R.M.).

Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door eiseres ingestelde derdenverzet tegen de beschik-

king van 28 augustus 2003 van de vakantiekamer van het Hof van Beroep te Gent onge-
grond en verwerpen het verweer van eiseres dat de in voormelde beschikking opgelegde 
maatregel haar vrijheid van vergadering schendt, op grond van de volgende motieven:
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"(c ) Ten aanzien van de vrijheid van vergadering: ook de uitoefening van deze vrijheid 
kan aan beperkingen worden onderworpen (art. 11.2 E.V.R.M.; art. 21 BUPO). Ook de 
Belgische Grondwet  onderwerpt  de  vrijheid van vergadering aan voorwaarden:  vreed-
zaam en ongewapend en het zich gedragen naar de wetten (art. 26 lid 1 GW). Dit recht 
van vergaderen kan niet aan een voorafgaand verlof worden onderworpen (zelfde bepa-
ling). Dit geldt evenwel enkel voor openbare vergaderingen in gesloten plaatsen.

Deze bepaling is niet van toepassing aan de vergaderingen in open lucht, die ten volle 
aan de politiewetten onderworpen blijven (art. 26 lid 2 G.W.).

En dit slaat eveneens op het betogingsrecht, dat beschouwd wordt als een collectieve 
meningsuiting op de openbare weg. De uitoefening van dit recht kan terzake immers een 
hinder betekenen voor de bezoekers van de vertoningen van (verweerster) en leiden tot 
een inbreuk op de rechten en de belangen van zowel (verweerster) als van de mensen die 
de vertoning wensen bij te wonen.

Waar een louter vergaderen niet kan worden onderworpen aan preventieve maatrege-
len, geldt dit wel voor betogingen en demonstraties.

Terzake toont (eiseres) niet aan dat zij verlof heeft gekregen om tegen (verweerster) en 
haar activiteiten betogingen of andere manifestaties te organiseren, laat staan dat zij dit 
zou mogen doen op een wijze die de commerciële activiteiten van (verweerster) hindert". 
(bestreden arrest, blz. 9-10) 

Grieven
(...)
3.3. Derde onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 26 van de Grondwet en 11 E.V.R.M. heeft eenieder recht 

op vrijheid van vreedzame vergadering. De uitoefening van dit recht kan aan beperkingen 
worden onderworpen welke bij wet worden voorzien en die in een democratische samen-
leving nodig zijn in het belang van de bescherming van de rechten van de anderen.

Het recht om vreedzaam te vergadering kan in principe niet aan een voorafgaand verlof 
onderworpen worden. Dit geldt evenwel niet voor bijeenkomsten in open lucht die ten 
volle aan de politiewetten onderworpen blijven.

In principe zijn bijeenkomsten in open lucht rechtmatig. Eventuele beperkingen ervan 
dienen bij wet voorzien te zijn.

De partij die een beperking van de meningsuiting nastreeft, dient te bewijzen dat aan de 
voorwaarden bepaald in de tweede paragraaf van artikel 10 E.V.R.M. is voldaan.

Verweerster diende derhalve de gronden aan te geven op grond waarvan de vrijheid van 
vergadering van eiseres beperkt kon worden. In zoverre verweerster aangevoerd zou heb-
ben dat eiseres geen toelating had gevraagd tot het organiseren van betogingen of andere 
manifestaties, in zoverre deze toelating al vereist was, diende zij hiervan het bewijs te le-
veren en dit overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

De appèlrechters beslissen dat eiseres niet aantoont dat zij toelating heeft bekomen om 
betogingen of andere manifestaties te organiseren.

Aldus leggen de appèlrechters de bewijslast van het voorhanden zijn van een toelating 
om te betogen bij eiseres en schenden zij de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 11 E.V.R.M.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
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2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat artikel 10.2 E.V.R.M. bepaalt dat de uitoefening van de vrij-

heid van meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden 
door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan worden 
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, 
welke bij de wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving no-
dig zijn, onder meer tot bescherming van de goede naam of de rechten van ande-
ren, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, of om 
het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen;

Dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is in een democra-
tische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale nood-
wendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het 
aangewende middel  en het  beoogde doel  en de  beperking verantwoord is  op 
grond van relevante en toereikende motieven; 

Overwegende dat de appèlrechter met de overweging dat "deze informatie (...) 
van aard is de argeloze voorbijganger te misleiden; Terecht merkt de verweerster 
op dat de wijze, waarop de vrije mening wordt uitgeoefend moet worden afge-
wogen tegen de rechten en vrijheden van anderen; Terzake belet niets (eiseres) 
haar mening te uiten op een wijze die geen schade toebrengt", een concrete afwe-
ging doorvoert tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en de rechten van 
anderen;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige eiseres subsidiair aanvoert dat de appèl-

rechter een afweging van belangen gedaan heeft tussen de commerciële belangen 
van verweerster en het recht op de vrije meningsuiting van eiseres en de eerste 
belangen heeft doen primeren op de tweede;

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 
rechtelijke macht onttrekt;

Dat de rechter in kort geding die aldus 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  kunnen 
schragen;

Dat dergelijke beslissing die zich ten gronde niet uitspreekt over de rechten 
van de partijen, geen schending inhoudt van het materiële recht dat de rechter in 
zijn beoordeling betrekt;

Dat de appèlrechter de maatschappelijke belangen die op het spel staan met in-
begrip van het welzijn van dieren en het belang van mensen onderzoekt en op 
een niet onredelijke wijze die afweging doet;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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(...)
3. Derde middel
(...)
3.3. Derde onderdeel
Overwegende dat eens vaststaat dat preventieve maatregelen in verband met 

betogingen en demonstraties in beginsel toelaatbaar zijn en dat een preventieve 
maatregel mogelijk is, het binnen de beoordelingsruimte van de rechter in kort 
geding blijft voorlopig te beslissen dat wie een betoging houdt en hierdoor scha-
de toebrengt aan een derde, het bewijs moet leveren dat hij het nodige verlof had 
gekregen om te betogen;

Dat het evenmin onredelijk is aan de schadelijder het negatief bewijs niet op te 
leggen dat de dader geen verlof bekomen heeft;

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

14 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Verbist.

Nr. 28

3° KAMER - 17 januari 2005

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - GESCHILLEN - 
RECHTEN - ZELFSTANDIGEN - CASSATIEBEROEP - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING - ARBEIDSGERECHT - BESLISSING - KENNISGEVING.

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
GESCHILLEN - RECHTEN - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDSGERECHT - BESLISSING - KENNISGEVING.

1º en 2° Het cassatieberoep is laattijdig en dus niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld  
meer  dan  drie  maanden  na  de  kennisgeving  aan  eiser,  bij  gerechtsbrief,  van  de  
beslissing  van  een  arbeidsgerecht  in  alle  geschillen  betreffende  de  rechten  die 
voortvloeien  uit  de  wetten  en  verordeningen  inzake  de  verplichte  ziekte-  en  
invaliditeitsverzekering  ten voordele van zelfstandigen1.  (Artt.  581,  2°,  704,  eerste lid, 
792, tweede en derde lid, 1073, eerste lid en 1078 Ger.W.)

1 Zie Cass., 5 nov. 2001, A.R. S.00.0051.F, nr. 597; 22 maart 2004, A.R. S.03.0115.F, nr. 162 en de 
noot onder het arrest. Men merke tevens op dat art. 581, 2° Ger. W. betrekking heeft op de geschillen 
betreffende het onverschuldigd betaalde, omdat het onverschuldigd betaalde waarvan hier sprake is, 
noodzakelijkerwijs betrekking heeft op een min of meer groot aantal rechten van de zelfstandige die 
voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
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(N.V.S.M. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0081.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 november 2003 is ge-

wezen 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. Beslissing van het Hof
Op de door de eerste drie verweerders tegen het cassatieberoep opgeworpen 

grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit de laattijdigheid ervan:
Overwegende dat de eerste drie verweerders betogen dat het cassatieberoep 

laattijdig is, aangezien het is ingesteld meer dan drie maanden na de kennisge-
ving van het arrest aan eiseres door de griffie;

Overwegende dat,  krachtens artikel  1073 van het  Gerechtelijk Wetboek, de 
kennisgeving van de bestreden beslissing die overeenkomstig artikel 792, tweede 
en derde lid, is geschied, de termijn voor het instellen van het cassatieberoep 
doet ingaan;

Dat het tweede lid van voormeld artikel 792 bepaalt dat de griffier, in de bij ar-
tikel 704, eerste lid, opgesomde zaken, bij gerechtsbrief de beslissing ter kennis 
van de partijen brengt;

Dat de in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde zaken die zijn 
welke opgesomd worden in de artikelen 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 
11°, 581, 2°, 582, 1° en 2° en 583 van datzelfde wetboek;

Overwegende dat het vonnis waartegen eiseres hoger beroep heeft ingesteld, 
en dat het bestreden arrest niet-ontvankelijk verklaart, uitspraak doet over een 
geschil waarin eiseres en de derde verweerder zijn betrokken, en die betrekking 
heeft op het vermeend onverschuldigd karakter van de uitkeringen van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen, die aan laatstgenoemde zijn uitbe-
taald;

Dat artikel 581, 2° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrecht-
bank kennisneemt van dergelijke geschillen, zodat het vonnis dat het beslecht, 
evenals het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen dat vonnis, ter 
kennis moeten worden gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid 
van dat wetboek;

Dat  de  omstandigheid  dat,  enerzijds,  andere  vorderingen  die  geen  verband 
houden met de zaken bedoeld in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, voor 
de eerste rechter zijn gevoegd bij die welke de kennisgeving rechtvaardigden, en, 
anderzijds, het hoger beroep uitsluitend betrekking heeft op andere beschikkin-
gen van het bestreden vonnis dan die op grond waarvan uitspraak is gedaan over 
de laatstgenoemde vordering, geen weerslag heeft op de toepassing van artikel 
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792, tweede en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en, bijgevolg, evenmin 
op de uitwerking van die kennisgeving op het begin van de termijn van hoger be-
roep;

Overwegende dat, enerzijds, uit de processtukken blijkt dat de griffie het be-
streden arrest aan eiseres heeft gestuurd bij gerechtsbrief van 18 november 2003 
en dat de postdienst die gerechtsbrief op de zetel van eiseres heeft overhandigd 
op 19 november 2003;

Dat,  anderzijds,  het  cassatieverzoekschrift  en  zijn  exploot  van  betekening, 
overeenkomstig artikel 1079, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, op de grif-
fie van het Hof is neergelegd op 12 maart 2004;

Dat het cassatieberoep derhalve is ingesteld buiten de termijn bepaald in arti-
kel 1073, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17 januari 2005 - 3° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en De Gryse.

Nr. 29

3° KAMER - 17 januari 2005

1º LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND PERSONEEL - MILITAIR PENSIOEN - LOOPBAAN 
- EENHEID VAN LOOPBAAN - BREUK - NOEMER.

2º PENSIOEN — WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN 
- MILITAIR PENSIOEN - LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND PERSONEEL - BREUK - NOEMER.

3º PENSIOEN — MILITAIR PENSIOEN - LUCHTVAART - LUCHTMACHT - VAREND 
PERSONEEL - LOOPBAAN - EENHEID VAN LOOPBAAN - BREUK - NOEMER.

1º, 2° en 3° Wanneer een militair die deel heeft uitgemaakt van het varend personeel van 
de luchtmacht, het voordeel geniet van de toepassing van art. 51, gecoördineerde wetten  
op  het  militair  pensioen,  heeft  de  breuk  die  overeenstemt  met  zijn  loopbaan  in  die 
pensioenregeling, als noemer het getal vierenvijftig, wat overeenkomt met negen tiende  
van  zestig1.  (Artt.  4  en  51,  alsook  tabel  I  in  bijlage  Samengeordende  wetten  op  de 
militaire pensioenen 11 aug. 1923; Artt. 10bis, eerste lid en 2 Pensioenwet Werknemers)

(R.V.P. T. H.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M., in Pas. 2005, nr. 29.



104 HOF VAN CASSATIE 17.1.05 - Nr. 29 

(A.R. S.04.0084.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 december 2003 is ge-

wezen 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 volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10bis, eerste lid, 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering 

van artikel 10bis van voormeld koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist met bevestiging van het beroepen vonnis dat het rustpensi-

oen  van verweerder,  in  zijn  hoedanigheid  van werknemer,  moet  worden  berekend op 
grond van een loopbaanbreuk van negen vijfenveertigste en veroordeelt eiser om aan ver-
weerder een op die basis berekend rustpensioen toe te kennen.

Het verantwoordt die beslissing als volgt:
"[Dat] de vraag die te dezen rijst is hoe de noemer moet worden bepaald van [verweer-

ders] loopbaanbreuk die ten laste komt van het ministerie van Financiën (militaire loop-
baan), en hoe de in aanmerking te nemen teller van die breuk moet worden bepaald, om 
die te herleiden tot een breuk uitgedrukt in vijfenveertigsten en dit teneinde het beginsel 
van de eenheid van loopbaan na te leven, die in de wetgeving is ingevoerd door artikel 10-
bis van het koninklijk besluit nr. 50;

[...] Dat de teller van de breuk van [verweerders] militaire loopbaan niet wordt betwist;
Dat alleen nog de noemer moet worden bepaald op grond waarvan de loopbaan tot een 

eenheid zal worden herleid overeenkomstig artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967; dat die noemer overeenstemt met het maximum voor een volledig 
pensioen, d.w.z. het maximum dat kan worden toegekend in de categorie waartoe de ge-
rechtigde behoort;

Dat die noemer te dezen moet worden vastgesteld op vierenvijftig;
Dat, immers, artikel 5, 2° van de wet van 29 juli 1926, gewijzigd bij het koninklijk be-

sluit nr. 16 van 15 oktober 1934 en bij de wetten van 30 juni 1947, 14 juli 1951 en 2 au-
gustus 1955, de breuk van de jaarwedde die als annuïteit dient voor de berekening van het 
militair pensioen vastlegt in zestigsten, maar bepaalt dat het maximum van het pensioen, 
met het voordeel van artikel 58, drie vierde van de basiswedde niet te boven mag gaan of, 
met het voordeel van de artikelen 51 en 52 of van alle andere bonificaties, negen tiende 
van die wedde niet mag overschrijden;

Dat het maximum van het pensioen dat toegekend wordt aan militairen die deel hebben 
uitgemaakt van het varend personeel van de luchtvaart dus, met het voordeel van artikel 4, 
derde lid en van artikel 58, drie vierde van de basiswedde niet te boven mag gaan en even-
min met het voordeel van de artikelen 51 en 52 of van alle andere bonificaties, negen tien-
de van die wedde mag overschrijden (derde kolom van tabel I van de gecoördineerde wet-
ten op de militaire pensioenen);
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Dat, in dit geval, het volledige pensioen vastgesteld moet worden in de categorie van de 
negen tienden die afwijkt van de drie-vierden-regel;

Dat negen tienden van zestig [gelijk is] aan vierenvijftig;
Dat, bijgevolg, de breuk die te dezen in aanmerking moet worden genomen voor de toe-

passing van artikel 10bis van het koninklijk besluit van 24 november 1967 gelijk is aan 
drieënveertig vierenvijftigste, dus zesendertig vijfenveertigsten, en dat [verweerder] der-
halve aanspraak kan maken op een pensioen van negen vijfenveertigsten in het werkne-
mersstelsel".

Grieven
Artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 bepaalt dat "wan-

neer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen krachtens dit besluit en op 
een rustpensioen krachtens één of meer andere regelingen en wanneer het totaal van de 
breuken die voor elk van die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid 
overschrijdt, de beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen als werkne-
mer in aanmerking wordt genomen wordt verminderd met zoveel jaren als nodig om ge-
noemd totaal tot de eenheid te herleiden".

Luidens het tweede lid van dat artikel, drukt de in het voorgaande lid bedoelde breuk de 
verhouding uit tussen de duur van de tijdvakken, het percentage of iedere andere maatstaf 
met uitsluiting van het bedrag dat voor de vaststelling van het toegekende pensioen in 
aanmerking werd genomen en het maximum van die duur, van het percentage of van een 
andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend. 

Die bepalingen drukken de voorwaarden uit voor de toepassing van het zogenaamde 
beginsel van de "eenheid van loopbaan", uitgebreid tot de gemengde loopbanen.

Krachtens dat beginsel mag de loopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de be-
rekening van het rustpensioen van mannelijke werknemers, de vijfenveertig vijfenveertig-
sten niet overschrijden. Bijgevolg, wanneer, in geval van een gemengde loopbaan, het to-
taal van de breuken die overeenkomen met de dienstjaren die erkend worden in de pensi-
oenregeling voor werknemers en in een andere pensioenregeling de eenheid overschrijden 
(vijfenveertig vijfenveertigsten voor een man), dan wordt de loopbaan die in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen voor werknemers in beginsel 
verminderd met zoveel jaren als nodig zijn om de eenheid niet meer te overschrijden.

Voor die berekening heeft de breuk die overeenkomt met de loopbaan die doorlopen 
wordt in een andere regeling dan die voor werknemers, als teller de duur van de tijdvak-
ken, het percentage of iedere andere maatstaf op grond waarvan het pensioen wordt toege-
kend, en als noemer het maximum van de duur van de tijdvakken, van het percentage of 
van elke andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend; 
in geen geval wordt rekening gehouden met het bedrag van het pensioen.

In de regeling van de militaire rustpensioenen waarin het pensioen voor ieder dienstjaar 
wordt berekend naar rato van één zestigste van de in aanmerking te nemen wedden, is de 
noemer van de breuk bijgevolg gelijk aan vijfenveertig, aangezien het maximum van de 
duur op grond waarvan een volledig pensioen kan worden toegekend vijfenveertig jaren 
bedraagt, dus drie vierde van zestig.

Aangezien  verweerder,  zoals  het  bestreden  arrest  vaststelt,  drieënveertig  dienstjaren 
kon aantonen, is de breuk die te dezen verweerders loopbaan in de militairepensioenrege-
ling vertegenwoordigt, gelijk aan drieënveertig vijfenveertigste voor een volledig pensi-
oen. De loopbaan die in de pensioenregeling voor werknemers in aanmerking moet wor-
den genomen, is bijgevolg niet gelijk aan negen vijfenveertigsten, zoals het bestreden ar-
rest ten onrechte heeft beslist (drieënveertig vijfenveertigsten plus negen vijfenveertigsten 
is immers gelijk aan tweeënvijftig vijfenveertigsten: het totaal van de breuken overschrijdt 
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dus de eenheid), maar twee vijfenveertigsten, teneinde het totaal van de breuken te herlei-
den tot de eenheid.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de memorie, "con-

clusie" genaamd, die verweerder op de griffie van het Hof heeft neergelegd zon-
der bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie;

Over het middel:
Overwegende dat artikel 10bis, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 50 van 

24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers 
bepaalt dat, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op een rustpensioen 
krachtens dit besluit en op een rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel 
krachtens één of meer andere regelingen en wanneer het totaal van de breuken 
die voor elk van die pensioenen de belangrijkheid ervan uitdrukken de eenheid 
overschrijdt, de beroepsloopbaan die voor de berekening van het rustpensioen als 
werknemer in aanmerking wordt genomen, wordt verminderd met zoveel jaren 
als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden;

Dat luidens het tweede lid van dat artikel, de breuk waarvan sprake in vorig lid 
de verhouding uitdrukt tussen de duur van de tijdvakken, het percentage of iede-
re andere maatstaf met uitsluiting van het bedrag die voor de vaststelling van het 
toegekende pensioen in aanmerking werd genomen en het  maximum van die 
duur, van dat percentage of van een andere maatstaf op grond waarvan een volle-
dig pensioen kan worden toegekend;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat op de berekening van het rust-
pensioen voor werknemers het beginsel van de eenheid van loopbaan van toepas-
sing is, krachtens hetwelk de in aanmerking genomen loopbaan de eenheid niet 
kan overschrijden;

Dat, bijgevolg, de loopbaan die in aanmerking wordt genomen voor de bereke-
ning van het rustpensioen van een mannelijke werknemer, vijfenveertig vijfen-
veertigste niet mag overschrijden, en als, in geval van een gemengde loopbaan, 
het totaal van de representatieve breuken die in de pensioenregeling voor werk-
nemers en in een andere regeling worden aangenomen, die grens overschrijdt, 
het aantal jaren loopbaan dat in de pensioenregeling voor werknemers in aanmer-
king wordt genomen, verminderd moet worden om de eenheid niet te overschrij-
den;

Dat voor die berekening de breuk die overeenkomt met de loopbaan die zowel 
is doorlopen in de pensioenregeling voor werknemers als in een andere bedoelde 
regeling, als noemer het maximum heeft van de duur van de tijdvakken, van het 
percentage of van elke andere maatstaf op grond waarvan een volledig pensioen 
kan worden toegekend;

Overwegende dat artikel 2, §3 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 
tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967, bepaalt dat, onder volledig pensioen in een andere regeling, moet worden 
verstaan het pensioen dat, zonder dat rekening wordt gehouden met bijslagen, 
aanvullingen of prestaties van een andere aard dan het pensioen, het maximum-
bedrag bereikt dat kan worden toegekend in de categorie waartoe de gerechtigde 
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behoort;
Overwegende dat krachtens artikel 4, derde en vierde lid van de gecoördineer-

de wetten van 11 augustus 1923 op de militaire pensioenen, voor de vaststelling 
van de pensioenrechten, aan de militairen die vanaf de bekendmaking van die 
wetten tot het varend personeel behoord hebben, een dienstjarentoeslag wordt 
verleend, gelijk aan de bij dat personeel doorgebrachte tijd, waarbij die toeslag 
van maximum twaalf jaar als wezenlijke dienst wordt aangerekend;

Dat luidens artikel 51, derde lid van die gecoördineerde wetten, heel de tijd die 
in het kader van het varend personeel van de luchtvaart is doorgebracht, en die 
noch op de bij het derde en vierde lid van artikel 4 voorziene dienstjarentoeslag, 
noch op het voordeel van artikel 51 en artikel 52, noch op gelijk welke andere 
toeslag recht geeft, dubbel telt in de berekening van de diensten voor het beko-
men van het dienstouderdomspensioen;

Overwegende dat, krachtens de bij diezelfde gecoördineerde wetten gevoegde 
tabel I, de breuk van de jaarwedde die als annuïteit dient voor de berekening van 
het militair pensioen, vastgesteld is in zestigsten;

Dat, evenwel, volgens die tabel, het maximum van het pensioen, verleend aan 
de militairen die deel hebben uitgemaakt van het varend personeel van de lucht-
vaart, met het voordeel van artikel 4, derde lid en van artikel 58, drie vierde van 
de grondwedde niet te boven mag gaan of, met het voordeel van de artikelen 51 
en 52 en van alle andere bonificaties, negen tienden van die wedde niet mag 
overschrijden;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat, wanneer een militair die deel 
heeft uitgemaakt van het varend personeel van de luchtvaart, het voordeel geniet 
van de toepassing van artikel 51 van de gecoördineerde wetten op de militaire 
pensioenen, de breuk die overeenkomt met zijn loopbaan in die pensioenrege-
ling, het getal vierenvijftig als noemer heeft, hetgeen overeenkomt met negen 
tiende van zestig;

Overwegende dat  het  arrest  vaststelt,  zonder  wat  dat  betreft  bekritiseerd te 
worden, dat verweerder het voordeel heeft genoten van de toepassing van artikel 
51 van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen;

Dat het zijn beslissing aldus naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

17 januari 2005 - 3° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 30

3° KAMER - 17 januari 2005

1º PENSIOEN — GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN - 
GERECHTIGDE - VERBLIJF IN HET BUITENLAND - GEWAARBORGD INKOMEN - BETALING - 
ONDERBREKING - BETWISTING - BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - TOEZICHT - OMVANG.

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - ARBEIDSRECHTBANK - PENSIOEN - 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN - GERECHTIGDE - VERBLIJF IN HET BUITENLAND - 
GEWAARBORGD INKOMEN - BETALING - ONDERBREKING - BESLISSING VAN DE MINISTER VAN 
PENSIOENEN - BETWISTING - TOEZICHT.

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- PENSIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN - GERECHTIGDE - VERBLIJF IN HET 
BUITENLAND - GEWAARBORGD INKOMEN - BETALING - ONDERBREKING - BETWISTING - 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - TOEZICHT - OMVANG.

1º,  2°  en  3°  Wanneer  de  Minister  van  Pensioenen,  op  grond  van  de  verordenende 
bepalingen  betreffende  het  verblijf  in  het  buitenland  van  de  gerechtigde  van  het  
gewaarborgd inkomen voor bejaarden, beslist de betaling van dat gewaarborgd inkomen  
te  onderbreken  en  de  gerechtigde  die  beslissing  betwist,  ontstaat  er  tussen 
laatstgenoemde en de Rijksdienst  voor Pensioenen een betwisting  over  het  recht  op  
betaling van het gewaarborgd inkomen en is de arbeidsrechtbank bevoegd om over die  
betwisting  uitspraak  te  doen;  de  arbeidsrechtbank  die  van  een  dergelijke  betwisting 
kennisneemt, oefent haar toezicht op de beslissing van de minister volledig uit; alles wat 
behoort  tot  de beoordelingsbevoegdheid van de minister  wordt  onderworpen aan het  
toezicht van de rechter, mits het recht van verdediging geëerbiedigd wordt en dat toezicht  
verricht wordt binnen het kader van het geding, zoals dat door de partijen is bepaald1.  
(Art. 1, §2, eerste en vierde lid Wet 1 april 1969; Art. 63, derde lid K.B. 29 april 1969; Art. 
580, 8°, a Ger.W.)

(G. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0096.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 januari 2004 is gewe-

zen 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. Het cassatiemiddel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §§1 en 2, eerste en vierde lid van de wet van 1 april 1969 tot instelling van 

een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (paragraaf 1, zowel vóór als na de wijziging er-

1 Zie Cass., 10 mei 2004, A.R. S.02.0076.F, met concl. O.M. in Pas. 2004, I, nr. 246, J.T.T. 2005, 
237, met conclusie O.M.; 13 sept. 2004, A.R. S.03.0129.F, nr. 405; art. 1, §2, eerste en vierde lid W. 
1 april 1969, na wijziging bij W. 20 juli 1991; art. 63, derde lid K.B. 29 april 1969, na wijziging bij 
K.B. 30 dec. 1991. Art. 63 K.B. 29 april 1969, is daarna gewijzigd bij K.B. 22 jan. 2002.
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van bij het koninklijk besluit van 23 december 1996, bevestigd bij de wet van 13 juni 
1997; paragraaf 2, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991);

- de artikelen 63, eerste lid, 2, 1° en 3° en 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1991 en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 22 januari 2002 
en 79 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betref-
fende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

- voor zover nodig, artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zover nodig, artikel 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- voor zover nodig, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat overschrijding van 

bevoegdheid bestraft.
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij brief van 14 maart 1994 heeft [verweerder] eiser ter kennis gebracht dat de minister 

van Pensioenen beslist had dat
- eiser geen aanspraak kon maken op het voordeel van het gewaarborgd inkomen voor 

bejaarden voor de periode van 1 augustus 1992 tot 31 juli 1993, en dat de periode van 1 
augustus 1993 tot 31 januari 1994 nog werd onderzocht;

- de uitbetalingen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden waren onderbroken 
met ingang van 1 februari 1994.

Bij beslissing van 18 mei 1994 beoogde [verweerder] de terugbetaling, ten laste van 
[eiser], van een bedrag van 125.223 frank (later verminderd tot 91.026 frank), welk be-
drag overeenstemt met de onverschuldigde uitbetalingen voor de periode van 1 juli 1992 
tot 30 november 1992 en voor de maanden september en december 1993, en van een be-
drag van 36.696 frank voor de maanden februari en maart 1994.

Eiser heeft die beslissingen betwist voor de Arbeidsrechtbank te B.
Bij vonnis van 31 januari 2000 heeft die rechtbank de verzoeken ontvankelijk en ge-

deeltelijk gegrond verklaard. De beslissing van 14 maart 1994 werd bevestigd, in zoverre 
ze de uitbetalingen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor de periode van 1 
augustus 1992 tot 31 juli 1993 schrapte, en werd voor het overige vernietigd. De terugbe-
taling van de onverschuldigd uitbetaalde bedragen, opgelegd door de beslissing van 18 
mei 1994, werd bevestigd voor een bedrag van 23.891 frank, rekening houdende met de 
inhoudingen die reeds waren verricht van april 1995 tot november 1999.

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Het vernietigt het beroe-
pen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk maar niet-gegrond, 
op grond dat 

"Artikel 1, §2, eerste lid van de wet van 1 april 1969 stelt met name als voorwaarde 
voor de toekenning van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden dat de werkelijke ver-
blijfplaats van de gerechtigde in België gelegen moet zijn;

Artikel 63 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement 
betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden bepaalt dat:

'Wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats, bedoeld in artikel 1, §2 van de wet, in Bel-
gië te hebben, de gerechtigde die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en er bestendig en daad-
werkelijk verblijft.

Met het oog op de betaling van het gewaarborgd inkomen wordt met bestendig en daad-
werkelijk verblijf in België gelijkgesteld:

1° het verblijf in het buitenland gedurende minder dan negentig al dan niet opeenvol-
gende dagen per kalenderjaar;

[...] 3° het verblijf in het buitenland gedurende negentig al dan niet opeenvolgende da-
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gen per kalenderjaar of langer, voor zover uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf wet-
tigen en op voorwaarde dat de Minister hiertoe de toelating heeft verleend'.

Het kan niet worden betwist dat [eiser] ten minste negentig dagen in het buitenland is 
verbleven, zowel in 1992 als in 1993, en dat zonder toelating van de minister;

In tegenstelling tot wat de arbeidsrechtbank aanneemt, die verklaart 'dat de uitbetalings-
dienst [van verweerder] waakzaam had moeten zijn', dient de gerechtigde van het gewaar-
borgd inkomen de minister op de hoogte te brengen van zijn vertrek naar het buitenland 
en zich te gedragen naar artikel 63, laatste lid van het voormelde koninklijk besluit;

[Eiser] heeft die wettelijke bepaling telkens opnieuw geschonden;
Het is immers pas na de terugkeer van verschillende assignaties vanaf juli 1992, dat 

[verweerder] heeft vernomen dat [eiser] lang en vaak in het buitenland verbleef en zijn 
onderzoekingen heeft kunnen starten;

[Verweerder]  kan zeker  niet  verweten worden dat  hij  in  dit  dossier  niet  voldoende 
waakzaam is geweest;

Naast de beslissing van de minister om de uitbetalingen voor het tijdvak van 1 augustus 
1992 tot 31 juli 1993 te weigeren, kan niet worden betwist dat het gewaarborgd inkomen 
niet uitbetaald kan worden voor juli 1992 en voor september en december 1993, aange-
zien is aangetoond dat [eiser] tijdens die maanden in Frankrijk verbleef [...];

De beslissing van de minister die voorgeschreven is bij artikel 63 van het koninklijk be-
sluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inko-
men voor bejaarden, behoort tot de discretionaire bevoegdheid die verleend wordt aan hij 
die, gelet op de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, vrij blijft een keuze te ma-
ken tussen verschillende mogelijkheden die vanuit een juridisch oogpunt alle even toelaat-
baar zijn;

Hoewel de minister zijn toelating kan verlenen voor een verblijf in het buitenland van 
negentig dagen of meer, kan hij het tevens ontzeggen aan de gerechtigde die zijn recht op 
een gewaarborgd inkomen wenst te behouden;

In dit geval schijnt de minister de beslissing genomen te hebben om de uitbetaling van 
het gewaarborgd inkomen te schorsen, gezien de antecedenten en de geregelde schendin-
gen van de wettelijke bepalingen, krachtens welke een toelating aangevraagd diende te 
worden voor een verblijf van meer dan negentig dagen in het buitenland, zo het recht op 
een gewaarborgd inkomen behouden wilde worden; op grond van op onaantastbare wijze 
verrichte beoordelingen heeft de minister van Pensioenen beslist [eiser] de uitbetaling van 
het gewaarborgd inkomen te ontzeggen voor het tijdvak van 1 augustus 1992 tot 31 juli 
1993 en de uitbetaling van dat voordeel te onderbreken met ingang van 1 februari 1994;

Het staat niet aan de arbeidsgerechten om te oordelen over de redenen waarom de mi-
nister  de  uitbetaling van het gewaarborgd inkomen verboden heeft,  aangezien die  be-
voegdheid uitsluitend aan hem is verleend".

Grieven
Luidens artikel 18 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgaran-

tie voor ouderen, en onverminderd het bepaalde in artikel 16, blijven uitsluitend de bepa-
lingen van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor be-
jaarden  van  toepassing wanneer  het  gewaarborgd inkomen daadwerkelijk  en voor  het 
eerst is toegekend vóór de inwerkingtreding, op 1 juni 2001 van de wet van 22 maart 2001 
die is uitgevaardigd tot toepassing van artikel 20 van de voormelde wet.

Zoals het arrest vaststelt, heeft verweerder aan eiser, bij beslissing van 12 juni 1989, 
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden toegekend met ingang van 1 januari 1990, zo-
dat de wet van 1 april 1969 op hem van toepassing was.
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Luidens artikel 1, §1 van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd in-
komen voor bejaarden, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het ko-
ninklijk besluit van 23 december 1996 (bevestigd bij de wet van 13 juni 1997 en in wer-
king getreden op 1 juli 1997), wordt een gewaarborgd inkomen verzekerd aan de mannen 
en vrouwen die onderscheidenlijk ten minste vijfenzestig en zestig jaar oud zijn en die aan 
de door deze wet gestelde voorwaarden voldoen.

Luidens diezelfde bepaling, zoals ze van toepassing was na haar wijziging door het ko-
ninklijk besluit van 23 december 1996 (bevestigd bij de wet van 13 juni 1997 en in wer-
king getreden op 1 juli 1997), wordt een gewaarborgd inkomen verzekerd aan de mannen 
en vrouwen die ten minste vijfenzestig jaar oud zijn en die aan de door deze wet gestelde 
voorwaarden voldoen.

Overeenkomstig artikel 1, §2, eerste lid van die wet van 1 april 1969, moet de gerech-
tigde zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben en kan de Koning, luidens het laatste 
lid van die paragraaf, bij een in Ministerraad overlegd besluit bepalen wat voor de toepas-
sing van de wet onder werkelijke verblijfplaats moet worden verstaan.

Artikel 63, eerste lid van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen 
reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden bepaalt wat dat betreft: 
wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats, bedoeld in artikel 1, §2 van de wet van 1 april 
1969, in België te hebben, de gerechtigde die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en er be-
stendig en daadwerkelijk verblijft.

Luidens het tweede lid van dat artikel 63, wordt met bestendig en daadwerkelijk ver-
blijf in België gelijkgesteld 1° het verblijf in het buitenland gedurende minder dan negen-
tig al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar, alsook 3° het verblijf in het buiten-
land gedurende negentig al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar of langer, voor 
zover uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf wettigen en op voorwaarde dat de minis-
ter hiertoe de toelating heeft verleend.

De gerechtigde van het gewaarborgd inkomen kan aldus elk kalenderjaar onvoorwaar-
delijk in het buitenland verblijven gedurende negenentachtig dagen.

Bijgevolg moet voor elk kalenderjaar beoordeeld worden of het verblijf in het buiten-
land regelmatig was, op grond van het aantal dagen dat de gerechtigde in het buitenland is 
verbleven.

Het derde lid van dat artikel 63 bepaalt dat, wanneer de in het tweede lid, 1°, bedoelde 
periode wordt overschreden en onverminderd de bepalingen van hetzelfde tweede lid, 2° 
en 3°, de uitbetaling van het gewaarborgd inkomen geschorst wordt voor elke kalender-
maand tijdens welke de gerechtigde niet ononderbroken in België verblijft.

Artikel 79 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 bepaalt dat de minister van Soci-
ale Voorzorg, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken, ieder 
wat hem betreft, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Hoewel de bevoegde minister krachtens artikel 63 van het koninklijk besluit van 29 
april 1969, zoals het te dezen van toepassing is,  op onaantastbare wijze uitspraak kon 
doen over het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden die het verlengd verblijf in het 
buitenland wettigden van de persoon die de betaling van het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden vroeg, kon hij, zoals verweerder in conclusie betoogde, evenwel niet bevelen 
vanaf een welbepaalde datum de uitbetaling van dat gewaarborgd inkomen te onderbre-
ken.

Die vaststelling dringt zich des te meer op wanneer de termijn van negenentachtig da-
gen, tijdens welke de gerechtigde van het gewaarborgd inkomen onvoorwaardelijk in het 
buitenland kon verblijven, nog niet is verstreken op het ogenblik dat de bevoegde minister 
zijn beslissing tot schorsing neemt.
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Te dezen was die termijn van negenentachtig dagen in het kalenderjaar nog niet verstre-
ken toen de minister de betwiste beslissing op 14 maart 1994 nam. Eisers verblijf in het 
buitenland in de periode vóór 14 maart 1994 bereikte niet de limiet van negenentachtig 
dagen van dat kalenderjaar, zodat de minister niet bevoegd was om de betaling van het ge-
waarborgd inkomen te schorsen, te meer daar hij beslist had die schorsing te laten ingaan 
op de eerste februari van dat jaar.

De bevoegde minister kon evenmin beslissen de betaling voor onbepaalde tijd in de 
toekomst te schorsen, aangezien de betaling krachtens voormeld artikel 63 van het ko-
ninklijk besluit van 29 april 1969 alleen kan worden geschorst voor elke kalendermaand 
tijdens welke de gerechtigde niet ononderbroken in België verblijft.

De door eiser betwiste beslissing van de minister van 14 maart 1994 is bijgevolg on-
wettig omdat ze is aangetast door overschrijding van bevoegdheid, in zoverre ze reeds be-
slist de betaling van het gewaarborgd inkomen te schorsen terwijl de periode van negen-
entachtig dagen verblijf in het buitenland tijdens dat kalenderjaar niet was verstreken, en 
in zoverre ze de betaling van het gewaarborgd inkomen voor onbepaalde tijd schorst.

Luidens artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank ken-
nis van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet tot instelling van een gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden. Bijgevolg kon het arbeidshof te dezen, zonder de bevoegdheid 
van de minister te miskennen om op onaantastbare wijze het bestaan van uitzonderlijke 
omstandigheden te beoordelen die een verblijf in het buitenland van ten minste negentig 
dagen per kalenderjaar wettigen, de beslissing van 14 maart 1994 van de minister nietig 
verklaren en die beslissing, krachtens artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, niet 
toe te passen, in zoverre ze de betaling van het gewaarborgd inkomen ten gunste van eiser 
schorste met ingang van 1 februari 1994.

Het arbeidshof heeft derhalve alle wettelijke bepalingen geschonden en het algemeen 
rechtsbeginsel miskend, die in het middel worden weergegeven.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel het arrest alleen bekritiseert in zoverre dat arrest, 

met wijziging van het beroepen vonnis, eisers hoger beroep tegen de bestreden 
administratieve beslissing van 14 maart 1994 verwerpt, waarbij die beslissing be-
val de betaling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden dat eiser ten goede 
kwam, met ingang van 1 februari 1994 te onderbreken;

Overwegende dat artikel 1, §2, eerste lid van de wet van 1 april 1969 tot instel-
ling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, zoals het te dezen van toe-
passing is,  bepaalt  dat  de gerechtigde zijn  werkelijke verblijfplaats  in  België 
moet hebben;

Dat artikel 63, eerste lid van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende 
algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, zoals 
het op de feiten van toepassing is, bepaalt: wordt geacht zijn werkelijke verblijf-
plaats, bedoeld in artikel 1, §2 van de wet van 1 april 1969, in België te hebben, 
de gerechtigde die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en er bestendig en daadwer-
kelijk verblijft;

Dat krachtens artikel 63, tweede lid, 1° van dat besluit, met bestendig en daad-
werkelijk verblijf in België het verblijf in het buitenland gedurende minder dan 
negentig al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar gelijkgesteld wordt;

Dat volgens artikel 63, derde lid van datzelfde besluit, de in het tweede lid, 1°, 
bedoelde periode overschreden wordt en onverminderd de bepalingen van het-
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zelfde tweede lid, 2° en 3°, de uitbetaling van het gewaarborgd inkomen ge-
schorst wordt voor elke kalendermaand tijdens welke de gerechtigde niet onon-
derbroken in België verblijft;

Overwegende dat, wanneer de minister van Pensioenen op grond van die bepa-
lingen beslist de betaling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden te onder-
breken en de gerechtigde die beslissing betwist, tussen de minister en verweerder 
een geschil ontstaat over het recht tot betaling van het gewaarborgd inkomen;

Dat de beslechting van dat geschil, krachtens artikel 580, 8°, a) van het Ge-
rechtelijk Wetboek, behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;

Overwegende dat de arbeidsrechtbank die van een dergelijk geschil kennis-
neemt, zijn rechtsmacht over de beslissing van de minister volledig uitoefent; dat 
alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid van de minister behoort, onderworpen 
wordt aan het toezicht van de arbeidsrechtbank, mits het recht van verdediging 
geëerbiedigd wordt en dat toezicht verricht wordt binnen het kader van het ge-
ding, zoals dat door de partijen is bepaald; dat laatstgenoemde bijgevolg moet 
oordelen over de feiten en uitspraak moet doen over de rechten van de gerechtig-
de; dat alleen wanneer een wettelijke bepaling de minister een discretionaire be-
oordelingsbevoegdheid verleent, de rechter zich niet in zijn plaats kan stellen, 
teneinde de minister zijn beoordelingsbevoegdheid niet te ontzeggen;

Overwegende dat artikel 63, tweede lid, 1° en 3 van het koninklijk besluit van 
29 april 1969, de minister geen discretionaire beoordelingsbevoegdheid verleent 
met betrekking tot de voorwaarden waaronder de betaling van het gewaarborgd 
inkomen kan worden geschorst;

Overwegende dat het arrest dat, om eisers hoger beroep te verwerpen, oordeelt 
dat "de minister van Pensioenen op grond van op onaantastbare wijze verrichte 
beoordelingen beslist heeft [...] de uitbetaling van [het gewaarborgd inkomen] te 
onderbreken met ingang van 1 februari 1994" en "het niet aan de arbeidsgerech-
ten staat om te oordelen over de redenen waarom de minister de uitbetaling van 
het gewaarborgd inkomen verboden heeft, aangezien die bevoegdheid uitsluitend 
aan hem is verleend", artikel 580, 8°, a) van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met wijziging van het beroepen 

vonnis,  eisers hoger beroep tegen de administratieve beslissing van 14 maart 
1994 verwerpt, in zoverre die beslissing beval om de uitbetaling, aan eiser, van 
het door hem genoten gewaarborgd inkomen, te onderbreken met ingang van 1 
februari 1994;

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 
verweerder in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
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17 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Gérard.

Nr. 31

3° KAMER - 17 januari 2005

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - FEIT DAT 
SEDERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND IS - WERKGEVER - KENNIS VAN HET FEIT - WERKNEMER 
- ONTSLAG - WERKGEVER - VOORAFGAANDE CONTROLE - ONDERZOEK - TERMIJN - SNELHEID.

Ontslag om een dringende reden mag niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken  
van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten  
minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept; uit die regel volgt  
niet dat het onderzoek dat de werkgever beveelt om over het aangevoerde feit voldoende 
zekerheid voor zijn overtuiging te verkrijgen, en tevens tegenover de andere partij en het 
gerecht, onverwijld moet worden aangevat en snel moet worden gevoerd1. (Art. 35, derde 
lid Arbeidsovereenkomstenwet)

(R. T. FORTIS BANK N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0101.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 november 2000 is ge-

wezen 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. Het middel
Eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, inzonderheid tweede en derde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 149 van de Grondwet. 
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vor-

dering van eiser, die ertoe strekte een opzeggingsvergoeding en bijkomende bedragen te 
verkrijgen, niet-gegrond; eiser betoogde daarin dat het ontslag om dringende redenen die 

1 Zie Cass., 19 sept. 1994, A.R. S.94.0005.F, nr. 387, met concl. O.M. in Bull. en Pas. 1994, I, nr. 
387; 7 dec. 1998, A.R. S.97.0166.F, nr. 506; 6 sept. 1999, A.R. S.98.0122.F, nr. 437; 19 maart 2001, 
A.R. S.00.0129.N, nr. 144; 14 mei 2001, A.R. S.99.0174.F, nr. 278.
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verweerster hem bij brief van 10 december 1991 ter kennis had gebracht, laattijdig was, 
omdat zij de termijn van drie dagen waarbinnen die kennisgeving overeenkomstig artikel 
35, derde lid van de wet van 3 juli 1978 moest geschieden, niet had nageleefd. Het arrest 
stoelt zijn beslissing met name op de volgende gronden:

"[Volgens] artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, moet de partij die de overeenkomst 
om dringende redenen beëindigt,  bewijzen dat zij  de in dat artikel bepaalde termijnen 
heeft nageleefd. Ze moet tevens aantonen dat de ernstige fout die volgens haar de dringen-
de reden oplevert, daadwerkelijk bestaat. De herkenning van het feit waarop de dringende 
reden steunt, moet bestaan aan de zijde van de persoon die bevoegd is om het ontslag te 
geven. De kennis van het feit bestaat wanneer de persoon die bevoegd is om te ontslaan, 
voldoende zekerheid heeft voor zijn eigen overtuiging over het bestaan van het feit en van 
de omstandigheden die dat feit het karakter van dwingende reden verlenen. In zijn arrest 
van 13 mei 1991 herhaalt het Hof van Cassatie dat artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 
geschonden wordt, als van een bedrijf vereist wordt zo georganiseerd te zijn dat de verant-
woordelijken de constitutieve elementen die als een dringende reden tot ontslag kunnen 
worden aangemerkt, ten spoedigste ter kennis moeten brengen van de bevoegde persoon 
die het recht heeft iemand te ontslaan",

en
"De naleving van de termijn van drie werkdagen
De procedure die uiteindelijk heeft geleid tot [eisers] ontslag, [is in gang gezet door] de 

klachten die de heren D. en S. respectievelijk in oktober en september 1991 bij de bank 
hadden ingediend. Ten gevolge van die klachten is de audit-dienst van de bank met een 
onderzoek begonnen. Dat onderzoek heeft lang geduurd, maar geen enkele bepaling in ar-
tikel 35 van de wet van 3 juli 1978 schrijft een termijn voor waarbinnen een onderzoek 
verplicht moet zijn afgesloten. Daarenboven is het normaal of zelfs wenselijk dat de werk-
gever, alvorens een dergelijke zwaarwichtige beslissing als een ontslag om dringende re-
denen te nemen, een onderzoek verricht op grond waarvan hij de feiten en de omstandig-
heden met zekerheid te weten kan komen. Het gaat er niet om een bewijs te fabriceren. 
Die handelwijze eerbiedigt de belangen van beide partijen. Het verslag van de audit werd 
op vrijdag 6 december 1991 doorgestuurd naar de algemene directie, die als enige kon be-
slissen over de beëindiging van de overeenkomst. De op 10 december 1991 ter kennis ge-
brachte beëindiging eerbiedigt de wet".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt 

dat elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn 
kan beëindigen om een dringende reden (eerste lid), en dat onder dringende reden de ern-
stige tekortkoming wordt verstaan die elke professionele samenwerking tussen de werkge-
ver en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt (tweede lid) en dat het 
ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de 
termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste 
drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept (derde lid).

Laatstgenoemde regel verplicht de onderneming, werkgever, niet een zodanige organi-
satie te hebben dat de persoon die bevoegd is om het ontslag te geven te gelegener tijd ge-
ïnformeerd wordt over het als dringend aangemerkte feit, zodat hij het ontslag binnen de 
wettelijke termijn ter kennis kan brengen. Die regel verplicht de onderneming, werkgever, 
daarentegen wel de noodzakelijke procedures te voorzien en op te starten zodat het als 
dringend aangemerkte feit onverwijld en zonder vertraging ter kennis wordt gebracht van 
de persoon die bevoegd is om het ontslag te geven en zodat het onderzoek, dat mogelijk 
moet worden gevoerd om die persoon voldoende zekerheid te verschaffen voor zijn eigen 
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overtuiging en ook tegenover de andere partij en het gerecht, onverwijld wordt aangevat 
en snel wordt gevoerd.

Die regel, gelezen in onderling verband met de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet-
boek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, verplicht de ontslaggevende partij te bewijzen 
dat het als dringend aangemerkte feit is onderzocht en dat het onderzoek onverwijld en 
snel is gevoerd, en de persoon die bevoegd is om het ontslag te geven, toelaat om vol-
doende zekerheid te verwerven; die regel, tevens gelezen in onderling verband met de ar-
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, verplicht 
de ontslaggevende partij daarenboven te bewijzen dat het als dringend aangemerkte feit 
niet eerder dan drie werkdagen vóór het ontslag bekend was.

Eiser heeft in conclusie betoogd dat het onderzoek laattijdig is aangevat, te dezen meer 
dan een maand na de klachten die de klanten van verweerster bij haar hebben ingediend 
en die op de litigieuze feiten betrekking hadden; dat niet bewezen was dat er een onder-
zoek gevoerd of voortgezet diende te worden, aangezien dat onderzoek alleen tot doel had 
schriftelijke bekentenissen van eiser te verkrijgen; dat het onderzoek, gesteld dat het kon 
worden voortgezet - quod non -, dan nog zonder enige spoed is gevoerd, met name omdat 
het zonder verdere uitleg achtendertig dagen lang is stilgelegd; dat verweerster verant-
woordelijk was voor de daden van haar "audit"-afdeling en dat de onderneming zo geor-
ganiseerd moest zijn dat de gegevens waarvan vermoed werd dat ze een dringende reden 
vormden, binnen een redelijke termijn medegedeeld konden worden aan de organen die 
bevoegd waren om het ontslag te geven. Zoniet wordt de termijn van drie dagen eindeloos 
gerekt, onder voorwendsel dat het onderzoek loopt, terwijl een dergelijke verlenging vol-
strekt onverenigbaar is met het feit dat de dringende reden een beëindiging alleen kan 
rechtvaardigen als de aangevoerde fout de voortzetting van de werkverhouding onmiddel-
lijk en definitief onmogelijk maakt.

Het arrest vermeldt dat geen enkele wettelijke bepaling een termijn voorschrijft waar-
binnen een onderzoek verplicht moet zijn afgesloten. Het beslist dus dat die termijn naar 
goeddunken kan worden vastgesteld door de personen die bevoegd zijn om het ontslag te 
geven en door de personen die met het onderzoek zijn belast, of door één van beide cate-
gorieën, en dat zij de verlenging van dat onderzoek niet hoeven te rechtvaardigen. Op 
grond van die reden beslist het arrest dat het ontslag dat binnen de drie werkdagen is ge-
geven na afsluiting van dat onderzoek, op 6 december 1991, niet laattijdig is, en verant-
woordt het derhalve de beslissing niet naar recht volgens welke verweerster de termijn 
van drie werkdagen heeft nageleefd waarbinnen zij kennis diende te geven van de drin-
gende redenen die de voortzetting van hun contractuele verhouding volgens haar onmid-
dellijk en definitief onmogelijk maakte (schending van artikel 35, inzonderheid tweede en 
derde lid van de wet van 3 juli 1978).

Het arrest, nu het niet vaststelt dat verweerster de redenen opgaf waarom het onderzoek 
door haar audit-dienst van de in september en oktober 1991 aangegeven feiten onverwijld 
is aangevat en wettig is voortgezet tot 6 december 1991, miskent daarenboven de regels 
betreffende de bewijsvoering en de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Eiser heeft in conclusie betoogd dat het onderzoek laattijdig is aangevat, te dezen meer 

dan een maand na de klachten die de klanten van verweerster bij haar hebben ingediend 
en die op de litigieuze feiten betrekking hadden; dat niet bewezen was dat er een onder-
zoek gevoerd of voortgezet diende te worden, aangezien dat onderzoek alleen tot doel had 
schriftelijke bekentenissen van eiser te verkrijgen; dat het onderzoek, gesteld dat het kon 
worden voortgezet - quod non -, dan nog zonder enige spoed is gevoerd, met name omdat 
het zonder verdere uitleg achtendertig dagen lang is stilgelegd; dat verweerster verant-
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woordelijk was voor de daden van haar "audit"-afdeling en dat de onderneming zo geor-
ganiseerd moest zijn dat de gegevens waarvan vermoed werd dat ze een dringende reden 
vormden, binnen een redelijke termijn medegedeeld konden worden aan de organen die 
bevoegd waren om het ontslag te geven. Zoniet wordt de termijn van drie dagen eindeloos 
gerekt, onder voorwendsel dat het onderzoek loopt, terwijl een dergelijke verlenging vol-
strekt onverenigbaar is met het feit dat de dringende reden een beëindiging alleen kan 
rechtvaardigen als de aangevoerde fout de voortzetting van de werkverhouding onmiddel-
lijk en definitief onmogelijk maakt.

Het arrest antwoordt niet op het middel waarin wordt aangevoerd dat het onderzoek 
laattijdig is aangevat. Het antwoordt niet op het middel waarin wordt aangevoerd dat het 
onderzoek op grond waarvan verweerster de feiten en de omstandigheden te weten kon 
komen, in werkelijkheid alleen ertoe strekte schriftelijke bekentenissen te verkrijgen, aan-
gezien de aanvoering dat het er niet om ging een bewijs te fabriceren, niet als een ant-
woord kan worden aanzien. Het antwoordt niet op de reden dat het onderzoek zonder eni-
ge spoed is gevoerd en met name zonder verdere uitleg achtendertig dagen lang is stopge-
zet. Het antwoordt ten slotte niet op de reden dat de onderneming zo georganiseerd moet 
zijn dat de gegevens die vermoed worden een dringende reden te vormen, binnen een re-
delijke termijn medegedeeld kunnen worden aan de organen die bevoegd zijn om het ont-
slag te geven, omdat de termijn van drie maanden zoniet eindeloos wordt verlengd onder 
voorwendsel dat het onderzoek nog loopt.

Dat gebrek aan antwoord op eisers conclusie komt overeen met een gebrek aan motive-
ring (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest, waarin vastgesteld wordt dat het ontslag het ge-

volg is van twee klachten die bij verweerster zijn ingediend en die tot een onder-
zoek hebben geleid, oordeelt dat, hoewel het onderzoek "[lang] heeft geduurd", 
"geen enkele bepaling in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 [betreffende de ar-
beidsovereenkomsten] een termijn [voorschrijft] waarbinnen een onderzoek ver-
plicht moet zijn afgesloten" en dat "het normaal of zelfs wenselijk [is] dat de 
werkgever, alvorens een dergelijke zwaarwichtige beslissing als een ontslag om 
een dringende reden te nemen, een onderzoek verricht op grond waarvan hij de 
feiten en de omstandigheden met zekerheid te weten kan komen";

Dat het arrest door die overwegingen antwoordt op de in het middel weergege-
ven conclusie van eiser en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit geen enkele bepaling van artikel 35 van de wet van 3 juli 

1978 volgt dat het onderzoek dat de werkgever beveelt om over het aangevoerde 
feit voldoende zekerheid voor zijn overtuiging te verkrijgen, en ook tegenover de 
andere partij en het gerecht, onverwijld moet worden aangevat en snel moet wor-
den gevoerd;

Dat het onderdeel, dat op de aanvoering van het tegendeel berust, faalt naar 
recht; 

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

17 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 32

3° KAMER - 17 januari 2005

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - WERKNEMERS - 
INVALIDITEITSUITKERING - BEDRAG - GERECHTIGDE MET PERSOON TEN LASTE - FEITELIJK 
GESCHEIDEN ECHTGENOOT - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - RECHTERLIJKE BESLISSING - 
BEWIJS - LAATTIJDIGE OVERLEGGING.

De  feitelijk  gescheiden  echtgenoot  valt  ten  laste  van  de  gerechtigde  van  de 
invaliditeitsuitkering  wanneer  hij  bij  rechterlijke  beslissing  een  uitkering  tot  
levensonderhoud heeft  verkregen; hoewel  het  bewijs van die toestand geleverd moet  
worden met een officieel getuigschrift dat in het dossier van de gerechtigde voorkomt, bij  
de  uitbetaling  van  de  invaliditeitsuitkeringen  als  gerechtigde  met  persoon  ten  laste,  
bepaalt die regel evenwel niet dat de laattijdige overlegging van het bewijs tot verlies van  
het recht op de uitkeringen leidt1.  (Art. 93 Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; 
Artt. 123.1.b, 225, §1, eerste lid, 5° en 225, §4, eerste lid K.B. 3 juli 1996)

(P. T. N.V.S.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0135.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87 en 93 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en gevoegd bij het ko-
ninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 123, 1, b), 225, §1, eerste lid (vóór de wijziging ervan bij het koninklijk 

1 Zie Cass., 6 mei 1985, A.R. 4732, nr. 534; art. 225, §1, eerste lid, 5° K.B. 3 juli 1996, na de 
wijziging ervan bij K.B. 5 juli 1998.
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besluit van 19 april 1999) en 225, §4, inzonderheid eerste lid van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- artikel 20, §2, eerste lid van de verordening van het beheerscomité van de Dienst voor 
uitkeringen tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter het recht van verdediging moet 
eerbiedigen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het oorspronkelijke hoger beroep van eiser niet-gegrond en ver-

weersters vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde gegrond, op grond 
dat

"[Eisers] oorspronkelijk hoger beroep en [verweersters] vordering tot terugbetaling van 
het onverschuldigd betaalde hebben betrekking op de periode van 24 juni tot 31 juli 1998, 
tijdens welke [eiser] ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft  verkregen die toekwamen 
aan gerechtigden met familieleden ten laste, terwijl hij niet langer met zijn echtgenote sa-
menleefde;

Het wordt niet betwist dat [eiser] tijdens die periode van 24 juni tot 31 juli 1998 geen 
enkele onderhoudsuitkering aan zijn echtgenote diende te betalen;

Hij is pas vanaf 1 juni 1998 veroordeeld om een dergelijke uitkering te betalen door het 
vonnis van de vrederechter van het tweede kanton te N. op 29 februari 2000;

De eerste rechter heeft zijn hoger beroep niet-gegrond verklaard, op grond dat artikel 
225, §1, 5° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994, zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 1999 (artikel 
19), niet kon worden toegepast op de litigieuze periode. Dat artikel bepaalt dat met name 
beschouwd wordt als werknemer met persoon ten laste in de zin van artikel 93, zesde lid 
van die gecoördineerde wet, de gerechtigde die een onderhoudsuitkering betaalt op grond 
van een rechterlijke beslissing of een notariële akte, of op grond van een onderhandse akte 
neergelegd bij de griffie van de rechtbank in geval van procedure tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming;

[Eiser] erkent dat hij geen beroep kan doen op deze nieuwe bepaling van artikel 225, 
§1, 5° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, die pas op 1 januari 1999 in werking is 
getreden [...];

Hij betoogt echter dat hij, gelet op het vonnis van 29 februari 2000 dat hem vanaf 1 juni 
1998 veroordeeld heeft  om aan zijn  echtgenote  een maandelijkse  uitkering van 5.000 
frank (123,95 euro) te betalen, en dat hij, gelet op de toepassing van het oude artikel 225, 
§1, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, dat tijdens de litigieuze periode 
van toepassing was, voor die periode aanspraak kan maken op de invaliditeitsuitkeringen 
die toekomen aan werknemers met persoon ten laste;

Artikel 225, §1, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 bepaalde op dat 
ogenblik  weliswaar  dat  die  uitkeringen  konden worden toegekend  aan de gerechtigde 
wiens echtgenoot de hoedanigheid bezat van persoon ten laste als bedoeld in artikel 123, 1 
van dat koninklijk besluit, dat de hoedanigheid van persoon ten laste van een gerechtigde 
of van een werknemer inzonderheid toekende aan de echtgenoot die een onderhoudsuitke-
ring heeft verkregen, hetzij bij rechterlijke beslissing, hetzij, in geval van procedure tot 
echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming, bij notariële 
akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank [artikel 123, 1, b)];

Artikel 225, §4 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 vereiste ten tijde van de litigi-
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euze periode - dat is tevens het geval sinds 1 januari 1999 - dat, 'bij de uitbetaling van de 
invaliditeitsuitkeringen' als gerechtigde met persoon ten laste, het bewijs van elke in §1 
bedoelde toestand moest worden geleverd met een officieel getuigschrift;

Artikel 20, §2, eerste lid van het koninklijk besluit (lees: van de verordening) van 16 
april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, be-
paalt dat 'de invaliditeitsuitkering door de verzekeringsinstelling ten vroegste wordt be-
taald op de derde laatste werkdag van de maand voor de lopende maand en uiterlijk bin-
nen de eerste vijf dagen van de maand voor de maand die voorafgaat';

Hoewel [eiser] ten gevolge van het vonnis van 29 februari 2000 van de Vrederechter te 
N. aan zijn echtgenote een uitkering diende te betalen vanaf 1 juni 1998, blijft het een feit 
dat hij voor de litigieuze periode van 24 juni tot 31 juli 1998, bij de uitbetaling van de 
desbetreffende invaliditeitsuitkeringen, - om voor de hand liggende redenen - niet kon 
aantonen dat zijn echtgenote 'een onderhoudsuitkering' had verkregen, hetzij bij rechterlij-
ke beslissing, hetzij, in geval van procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en 
bed met onderlinge toestemming, bij notariële akte of onderhandse akte neergelegd bij de 
griffie van de rechtbank';

[Verweerster] heeft bijgevolg het recht de uitkeringen, te dezen een bedrag van 531,73 
euro, terug te vorderen die zij ten onrechte heeft uitbetaald aan eiser tijdens de periode 
van 24 juni tot 31 juli 1998, niet wetende dat eiser niet meer met zijn echtgenote samen-
woonde".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 87 en 93 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 kan de Ko-

ning respectievelijk voor de primaire ongeschiktheidsuitkering en voor de invaliditeitsuit-
kering verschillende bedragen vaststellen naargelang de gerechtigde al dan niet personen 
ten laste heeft.

Krachtens artikel 225, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, zoals het 
tijdens de litigieuze periode van toepassing was, werd beschouwd als werknemer met per-
soon ten laste, de gehuwde gerechtigde wiens echtgenote of echtgenoot de hoedanigheid 
had van persoon ten laste als bedoeld in, met name, artikel 123, 1 van datzelfde koninklijk 
besluit;

Luidens artikel 123, 1, b) van dat koninklijk besluit, wordt de hoedanigheid van per-
soon ten laste toegekend aan de niet uit de echt, doch feitelijk gescheiden, of van tafel en 
bed gescheiden echtgenoot  of  echtgenote  die  "alimentatiegeld heeft  verkregen [...]  bij 
rechterlijke beslissing".

Artikel 225, §4, eerste lid van het koninklijk besluit verplicht de verzekeringsinstelling, 
alvorens de invaliditeitsuitkeringen uit te betalen die toekomen aan de "gerechtigde met 
persoon ten laste", na te gaan of het bewijs van die toestand is geleverd door een officieel 
getuigschrift. Artikel 20, §2, eerste lid van de verordening van 16 april 1997 bepaalt al-
leen wanneer de uitkering moet worden uitbetaald. Deze artikelen, evenmin als enige an-
dere wettelijke bepaling, verbieden de verzekeringsinstelling de toestand van de gerech-
tigde met terugwerkende kracht te herzien wanneer hij na de periode waarvoor uitkering 
is uitbetaald, bij rechterlijke beslissing is veroordeeld tot betaling van een onderhoudsuit-
kering voor de periode waarvoor de uitkering is uitbetaald. Bijgevolg kan de gerechtigde 
het bewijs van die toestand leveren voor het arbeidsgerecht dat uitspraak moet doen over 
het onverschuldigd betaalde.

Het arrest, waarin vastgesteld wordt dat eisers echtgenote op 29 februari 2000 een rech-
terlijke beslissing heeft verkregen die hem veroordeelde haar een maandelijkse uitkering 
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van 5.000 frank te betalen vanaf 1 juni 1998, heeft dus niet zonder alle in het middel 
weergegeven bepalingen, met uitzondering van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de rechter het recht van verdediging moet eerbiedigen, hem de hoedanigheid van ge-
rechtigde met persoon ten laste tussen 24 juni en 31 juli 1998 kunnen ontzeggen.

2. Tweede onderdeel
In haar aanvullende conclusie heeft verweerster niet betoogd dat de toepasselijke wette-

lijke bepalingen, meer bepaald de artikelen 225, §4, eerste lid van het koninklijk besluit 
van 3 juli 1996 en 20, §2, eerste lid van de verordening van 16 april 1997, zouden verbie-
den de hoedanigheid van gerechtigde met persoon ten laste met terugwerkende kracht toe 
te kennen, wanneer de werknemer die niet in staat is om te werken, na de periode waar-
voor de uitkering is uitbetaald, bij rechterlijke beslissing is veroordeeld tot betaling van 
een onderhoudsuitkering voor die periode. Integendeel, in haar conclusie na heropening 
van het debat heeft verweerster geconcludeerd "dat het het [arbeids]hof niet zal zijn ont-
gaan dat men heeft moeten wachten op de vele aangetekende brieven die [zij] aan [eiser] 
zou versturen om de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde sommen te vorderen 
[...], opdat op 7 februari 2000 een verzoekschrift zou worden neergelegd voor de vrede-
rechter te N., dat aanleiding heeft gegeven tot een spoedig vonnis op 29 februari 2000; dat 
het weliswaar geen twijfel lijdt dat de wet niet verbiedt een onderhoudsuitkering op te leg-
gen met terugwerkende kracht, maar dat volgens [verweerster] het [arbeids]hof zal moe-
ten oordelen of [eiser] te dezen al dan niet recht had op verhoogde uitkeringen voor de aan 
de beslissing voorafgaande periode; dat [verweerster] van haar kant meent dat die vorde-
ring, gelet op de omstandigheden, tijdig en in tempore non suspectu had moeten zijn inge-
steld".

Hoewel de rechter in dergelijke aangelegenheden, die de openbare orde raken, ambts-
halve moet nagaan of de voorwaarden voor de toekenning van de uitkeringen zijn vervuld, 
is hij niettemin gehouden het recht van verdediging te eerbiedigen. Hij moet bijgevolg de 
heropening van het debat bevelen alvorens zijn beslissing te gronden op wettelijke bepa-
lingen waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren. Het arrest miskent 
eisers recht van verdediging door zijn beslissing te gronden op artikel 225, §4 van het ko-
ninklijk besluit van 16 april 1996 en op artikel 20, §2, eerste lid van de verordening van 
16 april 1997 (ten onrechte "koninklijk besluit" genoemd) om eiser te veroordelen tot te-
rugbetaling van het bedrag dat ten onrechte was uitbetaald van 24 juni tot 31 juli 1998, 
zonder de heropening van het debat te bevelen (miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel, volgens hetwelk de rechter het recht van verdediging moet eerbiedigen).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens artikel 225, §1, eerste lid, 5° van het koninklijk 

besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals het op de feiten van 
toepassing is, de gerechtigde beschouwd wordt als werknemer met persoon ten 
laste in de zin van artikel 93 van die wet, wanneer diens echtgenoot die niet uit 
de echt, maar feitelijk gescheiden is of gescheiden van tafel en bed, de hoedanig-
heid heeft van persoon ten laste in de zin van artikel 123, 1 van datzelfde besluit;

Dat volgens artikel 123, 1, b) van dat besluit, zoals het op de feiten van toepas-
sing is, de hoedanigheid van persoon ten laste van een gerechtigde of van een 
werknemer  als  bedoeld in  artikel  32 van de gecoördineerde  wet,  toegewezen 
wordt aan de niet uit de echt, doch feitelijk gescheiden, of van tafel en bed ge-
scheiden echtgenoot of echtgenote die een onderhoudsuitkering heeft verkregen 
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bij rechterlijke beslissing;
Overwegende dat, luidens artikel 225, §4, eerste lid van dat besluit, het bewijs 

van elke in paragraaf 1 bedoelde toestand moet worden geleverd met een offici-
eel getuigschrift dat in het dossier van de gerechtigde voorkomt, bij de uitbeta-
ling van de invaliditeitsuitkeringen als gerechtigde met persoon ten laste;

Dat artikel 20, §2, eerste lid van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoe-
ring van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, bepaalt dat de invaliditeitsuitkering door 
de verzekeringsinstelling ten vroegste wordt betaald op de derde laatste werkdag 
van de maand voor de lopende maand en uiterlijk binnen de eerste vijf dagen van 
de maand voor de maand die voorafgaat;

Overwegende dat uit die bepalingen niet volgt dat de gerechtigde pas recht 
heeft op invaliditeitsuitkeringen in zijn hoedanigheid van werknemer met per-
soon ten laste, op het ogenblik dat met betrekking tot de in voormeld artikel 225, 
§1, eerste lid, 5°, bedoelde toestand bewezen is dat hij bij rechterlijke beslissing 
is veroordeeld tot betaling van een onderhoudsuitkering;

Dat artikel 225, §4, eerste lid, de gerechtigde van de verzekering weliswaar 
verplicht  bij  de  uitbetaling  van  de  invaliditeitsuitkeringen  die  toekomen  aan 
werknemers met persoon ten laste, te bewijzen dat de in artikel 225, §1, bedoelde 
voorwaarden zijn vervuld; dat dit artikel  echter niet bepaalt dat de laattijdige 
voorlegging van het bewijs leidt tot verlies van het recht op uitkeringen;

Dat artikel 20, §2, eerste lid van de voormelde verordening alleen het tijdstip 
bepaalt met ingang waarvan de uitkering betaald wordt door de verzekeringsin-
stelling, zonder verbod op de erkenning, met terugwerkende kracht, van de hoe-
danigheid van gerechtigde met persoon ten laste;

Overwegende dat het arrest, dat eiser het recht op invaliditeitsuitkeringen als 
gerechtigde met persoon ten laste voor de periode van 24 juni tot 31 juli 1998 
ontzegt door vast te stellen dat "[eiser] vanaf 1 juni 1998 is veroordeeld om aan 
zijn echtgenote [...] een onderhoudsuitkering [...]te betalen [...] bij vonnis van 
[...] de vrederechter [...] te N. op 29 februari 2000" en oordeelt dat, "hij voor de 
litigieuze periode [...], bij de uitbetaling van de desbetreffende invaliditeitsuitke-
ringen, niet bewees dat zijn echtgenote een onderhoudsuitkering had verkregen 
[...] bij rechterlijke beslissing", de voormelde wettelijke bepalingen schendt;

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

nietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

17 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 33

2° KAMER - 18 januari 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - HERNEMING VAN IN APPÈLCONCLUSIE 
AANGEVOERD VERWEER - ONTVANKELIJKHEID.

2º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - ONTVANGEN VAN GELDEN VAN CRIMINELE OORSPRONG 
VOOR DE VERDEDIGING - MOGELIJKE VEROORDELING VOOR DE MISDRIJVEN BEPAALD IN ARTIKEL 
505 STRAFWETBOEK - GEVOLG.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - ONTVANGEN VAN 
GELDEN VAN CRIMINELE OORSPRONG VOOR DE VERDEDIGING - MOGELIJKE VEROORDELING VOOR DE 
MISDRIJVEN BEPAALD IN ARTIKEL 505 STRAFWETBOEK - GEVOLG.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ADVOCAAT - ONTVANGEN VAN GELDEN 
VAN CRIMINELE OORSPRONG VOOR DE VERDEDIGING - MOGELIJKE VEROORDELING VOOR DE 
MISDRIJVEN BEPAALD IN ARTIKEL 505 STRAFWETBOEK - GEVOLG.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ADVOCAAT - ONTVANGEN VAN GELDEN VAN 
CRIMINELE OORSPRONG VOOR DE VERDEDIGING - MOGELIJKE VEROORDELING VOOR DE MISDRIJVEN 
BEPAALD IN ARTIKEL 505 STRAFWETBOEK - GEVOLG.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.3 - ART. 6, §3, C - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT VAN BIJSTAND VAN 
EEN RAADSMAN NAAR KEUZE - ADVOCAAT - ONTVANGEN VAN GELDEN VAN CRIMINELE OORSPRONG 
VOOR DE VERDEDIGING - MOGELIJKE VEROORDELING VOOR DE MISDRIJVEN BEPAALD IN ARTIKEL 
505 STRAFWETBOEK - GEVOLG.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEGINSEL VAN WAPENGELIJKHEID - 
PROCESSUELE GELIJKHEID - DRAAGWIJDTE - VERZOEK VAN EEN PARTIJ TOT OVERLEGGING VAN 
STUKKEN IN HET BEZIT VAN EEN ANDERE PARTIJ - OPDRACHT VAN DE RECHTER.

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.3 - ART. 6.3.D - RECHT OP GETUIGENVERHOOR - DRAAGWIJDTE - VERZOEK 
VAN DE BEKLAAGDE OM GETUIGEN TE DOEN VERHOREN - AFWIJZING VAN HET VERZOEK ONDER 
OPGAVE VAN REDENEN - GEVOLG.

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEGINSEL VAN WAPENGELIJKHEID - 
DRAAGWIJDTE - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE OM GETUIGEN TE DOEN VERHOREN - AFWIJZING VAN 
HET VERZOEK ONDER OPGAVE VAN REDENEN - GEVOLG.

10º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - 
CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MISDRIJVEN BEOOGD DOOR DE CRIMINELE ORGANISATIE - 
AANDUIDING VAN DEZE MISDRIJVEN - VERPLICHTING.
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11º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - CRIMINELE 
ORGANISATIE - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MISDRIJVEN BEOOGD DOOR DE CRIMINELE 
ORGANISATIE - AANDUIDING VAN DEZE MISDRIJVEN - VERPLICHTING.

1º Het hernemen voor het Hof van een in appèlconclusie aangevoerd verweer is geen 
regelmatig  cassatiemiddel  en  bijgevolg  niet  ontvankelijk,  aangezien  dit  verweer  niet  
gericht kan zijn tegen de beslissing die de appèlrechters daarover hebben genomen1.

2º, 3°, 4°, 5° en 6° Een advocaat geniet geen strafrechtelijke immuniteit voor de misdrijven 
bepaald in artikel 505 Strafwetboek en het feit dat een advocaat kan veroordeeld worden  
wegens een der misdrijven bepaald in dat artikel wanneer hij voor de verdediging van 
een  beklaagde  gelden  heeft  ontvangen  die  uit  een  misdrijf  verkregen  
vermogensvoordelen zijn, levert geen miskenning van het recht van verdediging, van het  
recht op een eerlijk proces of van het vermoeden van onschuld van die beklaagde op.  
(Artt. 6.1, 6.2 en 6.3.c E.V.R.M.)

7º Het recht op een eerlijk proces, waarvan de processuele gelijkheid tussen de partijen  
deel uitmaakt, houdt niet in dat de rechter moet ingaan op het verzoek van een partij tot  
overlegging van stukken die aan een andere partij in haar bezit heeft; de rechter kan  
oordelen dat die stukken niet nuttig zijn voor de vorming van zijn overtuiging en daarom 
niet moeten worden overgelegd2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

8º en 9° Het enkel feit  dat de rechter met opgave van redenen oordeelt  dat niet  moet  
worden  ingegaan  op  het  verzoek  van  de beklaagde  om getuigen  à  charge  te  doen  
verhoren,  houdt  niet  in  dat  hem  hierdoor  elke  mogelijkheid  is  ontnomen  om  de 
geloofwaardigheid van de verklaringen van die getuigen afgelegd tijdens het gerechtelijk  
onderzoek aan te vechten, zodat hieruit alleen geen miskenning van het recht op een  
eerlijk proces of van het recht om getuigen op te roepen kan worden afgeleid3. (Artt. 6.1 
en 6.3.d E.V.R.M.)

10º en 11° Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie, hoeft de rechter de misdaden of  
wanbedrijven die het oogmerk van de criminele organisatie  zijn,  niet  specifiek aan te  
duiden. (Artt. 324bis en 324ter Sw.)

(B. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.1225.N)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep 187/2004 van eiser sub I en de cassatieberoepen 189/2004 

en 190/2004 van eiser sub II zijn gericht tegen het arrest 1122/2004, op 25 juni 
2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.

Het  cassatieberoep  191/2004  van  eiser  sub  II  is  gericht  tegen  het  arrest 
453/2004, op 12 maart 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, 
correctionele kamer.

Het  cassatieberoep  192/2004  van  eiser  sub  II  is  gericht  tegen  het  arrest 
2150/2003, op 18 december 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwer-

1 Zie Cass., 26 maart 1991, A.R. 4393, nr. 402; 25 feb. 1992, A.R. 6251, nr. 335; 17 mei 1995, A.R.  
P.95.0536.F, nr. 242; 17 april 1996, A.R. P.96.0470.F, nr. 118; 3 okt. 2000, A.R. P.99.0437.N, nr. 
508. 
2 Zie Cass., 24 sept. 2002, A.R. P.02.0718.N, nr. 473.
3 Zie Cass., 8 april 1998, A.R. P.97.1692.F, nr. 195.
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pen, correctionele kamer.
Het  cassatieberoep  193/2004  van  eiser  sub  II  is  gericht  tegen  het  arrest 

2074/2003, op 11 december gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, 
correctionele kamer.

Het cassatieberoep 194/2004 van eiser sub II is gericht tegen de processen-ver-
baal van de terechtzittingen van 4 september 2003, 11 december 2003 (voormid-
dag), 11 december 2003 (namiddag), 12 december 2003 (voormiddag), 18 de-
cember 2003, 11 maart 2004 (dossier 865 P 2003), 11 maart 2004 (dossiers 458 
P 2003 - 866 P 2003 - 1260 P 2003) 11 maart 2004 (dossier 458 P 2003), 12 
maart  2004  (voormiddag),  12  maart  2004  (namiddag),  18  maart  2004 
(namiddag), 19 maart 2004 (voormiddag),  25 maart  2004 (namiddag),  1 april 
2004 (voormiddag), 1 april 2004 (namiddag), 2 april 2004, 22 april 2004, 13 mei 
2004, 10 juni 2004 en 25 juni 2004.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser Christian Boxho stelt geen middel voor.
De eiser Asher Doron stelt in een memorie vijf middelen voor. Die memorie is 

aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat de processen-verbaal van de terechtzittingen van 12 decem-

ber 2003, 18 december 2003, 11 maart 2004 in de zaak 865/P/2003, 11 maart 
2004 in de zaken 458/P/2003, 866/P/2003 en 1260/P/2003, 11 maart 2003 in de 
zaak  458/P/2003  (tweede  proces-verbaal),  12  maart  2004  (voormiddag),  12 
maart 2004 (namiddag), 19 maart 2004, 25 maart 2004, 1 april 2004 (voormid-
dag), 1 april 2004 (namiddag), 2 april 2004, 13 mei 2004, 10 juni 2004 en 25 
juni 2004 geen beslissing inhouden waarbij het hof van beroep uitspraak doet 
over enig geschil, die vatbaar is voor cassatieberoep;

Dat het cassatieberoep 194/2004, in zoverre het tegen die processen-verbaal is 
gericht, niet ontvankelijk is;

B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat het hernemen voor het Hof van een in appèlconclusie aange-

voerd verweer, geen regelmatig cassatiemiddel is; dat dit verweer immers niet 
gericht kan zijn tegen de beslissing die de appèlrechters daarover hebben geno-
men;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat een advocaat geen strafrechtelijke immuniteit geniet voor de 

misdrijven bepaald in artikel 505 Strafwetboek; dat het feit dat een advocaat kan 
veroordeeld worden wegens een der misdrijven bepaald in artikel 505 Strafwet-
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boek wanneer hij voor de verdediging van een beklaagde gelden heeft ontvangen 
die uit een misdrijf verkregen vermogensvoordelen zijn, geen miskenning van 
het recht van verdediging, van het recht op een eerlijk proces of van het vermoe-
den van onschuld van die beklaagde opleveren;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest niet enkel oordeelt zoals in het middel weergege-

ven; dat het ook oordeelt dat het gepast is Asher Doron verbeurd te verklaren van 
de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde feiten zijn 
verkregen, op grond dat hij deze vermogensvoordelen in eerste instantie inde; dat 
het de omvang van die vermogensvoordelen en van de zaken die in de plaats er-
van zijn gekomen bepaalt op 12.000.000 euro, op het Mercedes voertuig en op 
927  gsm-toestellen;  dat  het  daartoe  rekening  houdt  met  de  ontdoken  BTW 
(24.000.000 euro) en de verplichte verbeurdverklaring op basis van de feiten van 
de telastlegging E (geldwitwassen) en oordeelt dat het de door Asher Doron ge-
maakte kosten bij het plegen van de feiten niet in aanmerking kan nemen;

Overwegende dat het middel berust op een onvolledige lezing van het arrest, 
mitsdien feitelijke grondslag mist;

3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest de telastlegging A (criminele organisatie) bewezen 

verklaart zoals in de vordering van het openbaar ministerie omschreven en aldus 
vaststelt dat de strafbare periode van die telastlegging gelegen is tussen 8 maart 
1999 en 19 april 2002; dat het arrest oordeelt dat in het geheel van de periode 
van de telastleggingen een bedrag van bijna 25.000.000 euro aan de Belgische 
fiscus onttrokken werd en dat om op grote schaal over een lange periode deze 
winstgevende verkopen ongestoord te kunnen blijven verrichten, een ogenschijn-
lijk wettelijk functionerende handelsfirma nodig is; dat het arrest met het geheel 
van deze redenen de duur in de tijd van de telastlegging criminele organisatie 
vaststelt en het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat  het  bedoelde verweer enkel  aanvoerde dat  het  onderlinge 

overleg dat tussen de leden van de organisatie vereist is opdat er sprake kan zijn 
van criminele organisatie, niet bewezen is; dat het daarentegen geen specifieke 
betwisting voerde betreffende de misdaden of wanbedrijven die het oogmerk van 
de criminele organisatie zijn;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie, het arrest de 

misdaden of wanbedrijven die het oogmerk van de criminele organisatie zijn, 
niet specifiek hoeft aan te duiden;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel



Nr. 33 - 18.1.05 HOF VAN CASSATIE 127 

4.1. Eerste, tweede en derde onderdeel
Overwegende dat het arrest niet enkel oordeelt zoals in het middel weergege-

ven, maar ook dat: 
- het hof van beroep bij tussenarrest van 18 december 2003 bevolen heeft het 

dossier te vervolledigen door toevoeging van het volledig administratieve dossier 
ten laste van de NV Beric's, dit dossier bijgebracht is samen met dossiers bijge-
bracht door het openbaar ministerie en er geen reden is om te denken dat het vol-
ledig dossier van de NV Beric's er niet zou zijn;

- eiser Asher Doron het hof van beroep vraagt de Belgische Staat te bevelen 
met toepassing van artikel 877 Gerechtelijk Wetboek tal van bijkomende stukken 
bij te brengen maar dat de artikelen 877 tot 882 van dat wetboek betreffende de 
overlegging van stukken in burgerlijke geschillen niet als dusdanig van toepas-
sing zijn in strafzaken; 

- het hof van beroep voldoende ingelicht is betreffende de elementen noodza-
kelijk om over de gestelde vorderingen uitspraak te doen;

Overwegende dat het arrest met het geheel van die redenen het bedoelde ver-
weer beantwoordt;

Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
4.2. Vierde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de Belgische Staat 

als burgerlijke partij  onbegrensd toegang had tot alle gegevens die verzameld 
werden ten laste van natuurlijke personen en de rechtspersonen die deze natuur-
lijke personen hebben aangewend in de criminele organisatie waarvan eiser be-
schuldigd wordt en dat de Belgische Staat de resultaten van de fiscale onderzoe-
ken onbeperkt ter beschikking van de vervolgende partij heeft gesteld, het Hof 
verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het recht op een eerlijk proces, waarvan de processuele ge-

lijkheid tussen de partijen deel uitmaakt, niet inhoudt dat de rechter moet ingaan 
op het verzoek van een partij tot overlegging van stukken die een andere partij in 
haar bezit heeft; dat de rechter kan oordelen dat die stukken niet nuttig zijn voor 
de vorming van zijn overtuiging en daarom niet moeten worden overgelegd;

Overwegende dat het arrest oordeelt geen gevolg te moeten geven aan het ver-
zoek bijkomende administratieve stukken over te leggen onder meer op grond 
dat het hof van beroep voldoende ingelicht is betreffende de elementen die nood-
zakelijk zijn om over de gestelde vorderingen uitspraak te doen; dat het aldus de 
beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
5. Vijfde middel
Overwegende dat het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest artikel 

149 Grondwet schendt;
Dat het middel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het enkel feit dat de rechter met opgave van redenen oor-
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deelt dat niet moet worden ingegaan op het verzoek van de beklaagde om getui-
gen à charge te doen verhoren, niet inhoudt dat hem hierdoor elke mogelijkheid 
is ontnomen om de geloofwaardigheid van de verklaringen van die getuigen af-
gelegd tijdens het gerechtelijk onderzoek aan te vechten; dat hieruit alleen geen 
miskenning van het recht op een eerlijk proces of van het recht om getuigen op te 
roepen kan worden afgeleid;

Dat het middel faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek 
Overwegende dat, wat de strafvorderingen betreft, de substantiële of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis-
sing overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

18 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent, W. Van Caeneghem, Antwerpen, R. Tournicourt, Brus-
sel en J. Kerkhofs, Gent.

Nr. 34

2° KAMER - 18 januari 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK OVER HOGER 
BEROEP VAN INVERDENKINGGESTELDE - BESCHIKKING VAN RAADKAMER TOT UITSTEL VAN REGELING 
VAN RECHTSPLEGING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING VAN RAADKAMER TOT 
UITSTEL VAN REGELING VAN RECHTSPLEGING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK OVER HOGER BEROEP VAN INVERDENKINGGESTELDE - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º  en  2°  Wanneer de  kamer  van inbeschuldigingstelling  uitspraak doet  over  het  hoger  
beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de raadkamer die de 
zaak voor regeling van de rechtspleging enkel  op latere datum uitstelt,  doet  zij  geen  
uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering; 
dergelijke beslissing is geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een van de 
andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering, zodat het  
cassatieberoep, gericht tegen die beslissing, niet ontvankelijk is1. (Art. 416 Sv.)

(P.)

1 Zie Cass., 24 april 2001, A.R. P.01.0482.N - P.01.0483.N en P.01.0494.N, nr. 228. 
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ARREST

(A.R. P.04.1530.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-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. Feitelijke gegevens
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat:
- eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer 

die de zaak voor regeling van de rechtspleging uitstelde op latere datum;
- ter terechtzitting van 2 november 2004 de kamer van inbeschuldigingstelling 

de partijen de gelegenheid geboden heeft standpunt in te nemen over de ambts-
halve  opgeworpen  exceptie  van  ontoelaatbaarheid,  daar  de  aangevochten  be-
schikking  als  loutere  verdagingsbeslissing,  waarbij  geen  enkel  rechtsgeschil 
werd beslecht, enkel een beslissing van inwendige orde is, waartegen geen hoger 
beroep openstaat;

- het bestreden arrest het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart om de reden, 
eensdeels, dat eiser niet aannemelijk maakt dat hij voor de raadkamer zijn con-
clusie niet heeft mogen neerleggen en dat door de verdaging van de behandeling 
zijn recht van verdediging zou geschonden zijn, anderdeels, dat een beschikking 
van een onderzoeksgerecht waarbij louter een zaak wordt uitgesteld geen eindbe-
slissing maar een loutere beslissing van inwendige orde is en dienvolgens niet 
vatbaar voor enig rechtsmiddel;

V. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, zoals hier, 

uitspraak doet over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een be-
schikking van de raadkamer die de zaak voor regeling van de rechtspleging enkel 
op latere datum uitstelt, zij geen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 
135 en 235bis Wetboek van Strafvordering; dat dergelijke beslissing geen eind-
beslissing is en evenmin uitspraak doet in een van de andere gevallen bepaald in 
artikel 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep, in zoverre het tegen die beslissing is gericht, niet ont-
vankelijk is;

Overwegende, daarentegen, dat het bestreden arrest met toepassing van artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering ook de regelmatigheid van de haar voorge-
legde procedure onderzoekt, meer bepaald de door eiser opgeworpen miskenning 
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van zijn recht van verdediging;
Dat het cassatieberoep, in zoverre het tegen die beslissing is gericht, ontvanke-

lijk is;
B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel dat slechts tegen een niet voor cassatie vatbaar 

onderdeel van het arrest opkomt zonder de ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep zelf aan te voeren, geen antwoord behoeft;

2. Tweede middel
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling onaantastbaar in feite 

vaststelt of het recht van verdediging voor de raadkamer werd geëerbiedigd; dat 
het middel, dat aanvoert dat bij afwezigheid van betwisting van de tegenpartij, de 
appèlrechters het  desbetreffende verweer  van de inverdenkinggestelde  als  ge-
loofwaardig moeten aanvaarden, in zoverre faalt naar recht;

Overwegende voor het overige, dat het middel opkomt tegen het onaantastbaar 
oordeel van de appèlrechters dat eisers recht van verdediging niet werd miskend;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

18 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. G. Soete, Brugge.

Nr. 35

2° KAMER - 18 januari 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - MEMORIE MET CASSATIEMIDDELEN - 
TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - CASSATIEBEROEP - 
MEMORIE MET CASSATIEMIDDELEN - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Krachtens artikel 18, §2 wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel, moet de 
memorie  met  de  middelen  van het  cassatieberoep op de griffie  van het  Hof  worden  
ontvangen ten laatste  de vijfde dag te  rekenen van de datum van instelling van het 
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cassatieberoep1. (Art. 18, §2 Wet 19 dec. 2003)

(T.)

ARREST

(A.R. P.05.0022.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat, krachtens artikel 18, §2 van de wet van 19 december 2003 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel, de memorie met de middelen van 
het cassatieberoep op de griffie van het Hof moet worden ontvangen ten laatste 
de vijfde dag te rekenen van de datum van instelling van het cassatieberoep;

Overwegende dat het cassatieberoep is ingesteld op 5 januari 2005 en de me-
morie ter griffie van het Hof is ontvangen op dinsdag 11 januari 2005;

Dat de memorie laattijdig en dus niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

18 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaten: mrs. J. Vanderstraeten, Brussel en Vandevelde, Brussel.

1 Zie Cass., 24 aug. 2004, A.R. P.04.1211.N, nr. 374.
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Nr. 36

2° KAMER - 18 januari 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN 
- OBSERVATIE - INFILTRATIE - BIJ HET STRAFDOSSIER TE VOEGEN STUKKEN - TERMIJN - AARD - 
GEVOLGEN.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN 
- OBSERVATIE - INFILTRATIE - SUBSIDIARITEITSVOORWAARDE - CASSATIEMIDDEL - ONDERZOEK VAN 
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN.

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - INFILTRATIE - SUBSIDIARITEITSVOORWAARDE - 
ONDERZOEK VAN FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLG.

1º De termijn waarbinnen de krachtens de artikelen 47septies, §2, vierde lid en 47novies,  
§2, vierde lid Strafvordering opgestelde processen-verbaal en de in het derde lid van die  
artikelen bedoelde beslissing inzake observatie en infiltratie bij het strafdossier worden 
gevoegd is  geen vervaltermijn  die  noodzakelijk  moet  leiden  tot  de  nietigheid  van de 
uitgevoerde observatie en infiltratie. (Artt. 47septies, §2, vierde lid en 47novies, §2, vierde 
lid Sv.)

2º  en  3°  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatiemiddel  dat  het  Hof  in  verband  met  de  
subsidiariteitsvoorwaarde  bij  observatie  en  infiltratie  verplicht  de  feitelijke 
omstandigheden te onderzoeken. (Artt. 47sexies, §2, eerste lid en 47octies, §2, eerste lid 
Sv.)

(K.)

ARREST

(A.R. P.05.0037.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat artikel 149 Grondwet niet van toepassing is voor de onder-

zoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvorde-
ring;

Dat de middelen in zoverre falen naar recht;
1. Eerste middel
Overwegende dat een onjuiste motivering geen motiveringsgebrek oplevert;
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Overwegende dat, krachtens de te dezen toepasselijke artikelen 47septies, §2, 
vierde lid en 47novies,  §2, vierde lid Wetboek van Strafvordering opgestelde 
processen-verbaal en de in het derde lid van die artikelen bedoelde beslissing, bij 
het strafdossier worden gevoegd uiterlijk na het beëindigen van de observatie of 
infiltratie;

Overwegende dat, anders dan waarvan het middel uitgaat,  die termijn geen 
vervaltermijn is die noodzakelijk moet leiden tot de nietigheid van de uitgevoer-
de observatie of infiltratie;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest met de erin ver-

melde redenen het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, dat een onwettigheid aanvoert omdat de naam 

van eiser, minstens een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hem in de 
machtiging tot observatie en infiltratie niet zijn vermeld, opkomt tegen het on-
aantastbaar oordeel van de appèlrechters dat zijn persoon voldoende nauwkeurig 
werd beschreven;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest met de redenen 

die het bevat het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel, anders dan het aanvoert, het Hof verplicht tot 

een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel immers het Hof verplicht de aangevoerde feitelijke omstandig-

heden te onderzoeken, in het bijzonder of er tussen 17 november 2004 en 20 no-
vember 2004 al dan niet "klassieke opsporingsmethoden" zijn aangewend en of 
het "perfect mogelijk geweest [was] om aan de onderzoeksrechter een beschik-
king cfr. artikel 88bis Wetboek van Strafvordering of artikel 90ter Wetboek van 
Strafvordering of een bevel tot huiszoeking te vragen";

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat het arrest, dat eisers verweer verwerpt en beantwoordt, re-

gelmatig met redenen is omkleed; 
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor het overige opkomt tegen het onaantastbaar 

oordeel van de appèlrechters dat eiser de heroïne spontaan heeft aangeboden of 
het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
5. Vijfde middel
Overwegende dat het middel dat formeel een motiveringsgebrek en schending 
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van artikel 47quater Wetboek van Strafvordering aanvoert, in werkelijkheid op-
komt tegen het onaantastbaar oordeel van de appèlrechters dat eiser de heroïne 
spontaan heeft aangeboden;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven 

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

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

18 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. S. Geerdens, Hasselt.

Nr. 37

2° KAMER - 19 januari 2005

1º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING VOOR EEN AFGESLOTEN TIJDVAK - REGELMATIGHEID - 
VOORWAARDEN.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONDERZOEKSRECHTER - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING VOOR EEN AFGESLOTEN TIJDVAK - REGELMATIGHEID - 
VOORWAARDEN.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING VOOR EEN AFGESLOTEN TIJDVAK - 
REGELMATIGHEID - VOORWAARDEN.

4º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN 
TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING VOOR EEN AFGESLOTEN TIJDVAK - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID 
- GEVOLG - PROCUREUR DES KONINGS.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPORING VAN TELEFOONGESPREKKEN - 
OPSPORING VOOR EEN AFGESLOTEN TIJDVAK - ONDERZOEKSRECHTER - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID 
- GEVOLG - PROCUREUR DES KONINGS.

6º OPENBAAR MINISTERIE - PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSRECHT 
EN -PLICHT - GRENZEN - INDIVIDUELE VRIJHEDEN EN RECHTEN.

7º ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID - AANTASTING VAN INDIVIDUELE 
VRIJHEDEN EN RECHTEN.

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - TELEFOONGESPREKKEN - OPSPORING.
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1º, 2° en 3° Een met redenen omkleed bevelschrift van de onderzoeksrechter, dat vereist is  
om  buiten  weten  van  de  abonnee  van  een  telecommunicatienetwerk  en  zijn  
correspondent, de opsporing van de oorsprong of de bestemming van telecommunicatie  
te gelasten, is slechts een verplicht vormvereiste voor te voeren en niet voor gevoerde 
telecommunicatie, ook al vermeldt het bevelschrift deze laatste1. (Art. 88bis Sv.)

4º en 5° Uit de omstandigheid dat het opsporen van de oorsprong of de bestemming van  
telecommunicatie  voor een tijdvak dat reeds was afgesloten op het  ogenblik van het  
bevel, geen bevelschrift vereist dat aan de voorwaarden van art. 88bis Sv. voldoet, volgt  
niet dat een dergelijk onderzoek, behalve in de gevallen bedoeld in het vijfde en zesde lid  
van  de  eerste  paragraaf  van  dat  artikel,  buiten  de  exclusieve  bevoegdheid  van  de 
onderzoeksrechter  valt  en door de procureur des Konings kan worden gevoerd.  (Art. 
88bis Sv.)

6º  en  7°  Al  heeft  de  procureur  des  Konings  een  algemene  opsporingsplicht  en  een 
algemeen opsporingsrecht, toch mogen de opsporingshandelingen de individuele rechten  
en  vrijheden  niet  miskennen;  alleen  de  onderzoeksrechter  kan  beslissen  over  de  
noodzaak tot het stellen van handelingen die een dergelijke miskenning inhouden. (Artt. 
28bis, §3, eerste lid, 28ter, §1 en 56, §1, vijfde lid Sv.)

8º Opsporing van iemands telefoonverkeer, zelfs voor een tijdvak dat afgesloten is op het  
ogenblik  dat  die  opsporing  wordt  gelast,  houdt  een  miskenning  in  van  het  recht  op 
eerbiediging van het privé-leven. (Art. 8 E.V.R.M.; Art. 88bis Sv.)

(K. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal R. Loop (vertaling):
Het bestreden arrest nr.2686/04 doet uitspraak met toepassing van art. 235bis Sv.
Het  oordeelt  dat  de  maatregelen tot  opsporing van telefoongesprekken  die  door  de 

procureur des  Konings zijn gelast  voor een afgesloten tijdvak op het ogenblik  dat zij 
werden bevolen, onderzoeksdaden zijn die tot de bevoegdheid van het openbaar ministerie 
behoren  en  die,  te  dezen,  door  geen  enkele  onregelmatigheid  of  onwettigheid  zijn 
aangetast.

Vóór de invoering van art. 88bis in het Sv., bij Wet 11 februari 1991, had het Hof al  
beslist dat de opsporing of het tellen van telefoongesprekken waarbij, buiten weten van de 
abonnee en ten behoeve van een gerechtelijk onderzoek onder meer het uur en de duur 
van de gesprekken alsook de opgeroepen nummers worden geregistreerd en waardoor 
over  de  gekozen  nummers  inlichtingen  kunnen  worden  verkregen  die  wezenlijk  deel 
uitmaken van de telefoongesprekken, de uitoefening van het recht op eerbiediging van het 
privé-leven aantast2. Het Hof had wat dat betreft geen enkel onderscheid gemaakt tussen 
de opsporing van telefoongesprekken voor een tijdvak in het verleden en de opsporing 
van dergelijke gesprekken voor een tijdvak in de toekomst.

Het  heeft  sindsdien  die  regel  herhaald  door  te  beslissen  dat  de  opsporing  van 
telefoongesprekken die bevolen is overeenkomstig art. 88bis Sv. een bij art. 8.2 van het 
EVRM toegestane inmenging van het openbaar gezag is3.

Ofschoon het Hof zich al heeft uitgesproken over de regelmatigheid van een maatregel 
tot  opsporing  van  telefoongesprekken  op  bevel  van  een  onderzoeksrechter  voor  een 
tijdvak in het verleden op het ogenblik van het bevel, maar waarbij het bevelschrift niet 
beantwoordt  aan  de  voorwaarden  gesteld  bij  art.  88bis  Sv.4,  heeft  het  zich  nog  niet 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Cass., 2 mei 1990, A.R. 8168, nr.516; en 23 jan. 1991, A.R. 8638, nr.273.
3 Cass., 26 jan. 1993, A.R. 7340, nr.52 en 11 okt. 2000, A.R. P.00.1245.F, nr.542.
4 Zie Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0663.F, nr.392; 16 april 2003, A.R. P.03.0507.F, nr.258 en J.T. 
2004, 820; 21 april 2004, A.R. P.04.0124.F, nr. 211 en J.T. 2004, 820.
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'uitdrukkelijk' uitgesproken over de regelmatigheid van een dergelijke maatregel wanneer 
hij door de procureur des Konings wordt gevorderd.

Sommige  samenvattingen  van  en  commentaren  op  voormelde  arresten  kunnen  het 
tegendeel doen vermoeden, maar het lijkt mij dat het Hof totnogtoe alleen heeft beslist dat 
de maatregel van telefoonopsporing met betrekking tot een tijdvak in het verleden op het 
ogenblik  waarop  zij  werd  gelast,  geen  bevelschrift  vereist  dat  beantwoordt  aan  de 
voorwaarden bedoeld in art. 88bis Sv.5

Aangezien  het  hier  gaat  om  een  inmenging  in  de  uitoefening  van  het  recht  op 
eerbiediging van het privé-leven, staat het vast dat een dergelijke maatregel bij wet moet 
worden  toegestaan6.  Er  dient  dus  te  worden  nagegaan  of  een  wettelijke  bepaling  de 
procureur  des  Konings  machtigt  om  in  het  kader  van  het  opsporingsonderzoek  een 
maatregel  van  opsporing  van  telefoongesprekken  voor  een  tijdvak  in  het  verleden  te 
bevelen.

Art. 46bis Sv. staat de procureur des Konings toe bij het opsporen van misdaden en 
wanbedrijven,  met  een  gemotiveerde  en  schriftelijke  beslissing,  de  identificatie  te 
vorderen van de abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een telecommunicatiedienst en 
de mededeling van de identificatiegegevens met betrekking tot telecommunicatiediensten 
waarop een bepaald persoon geabonneerd is of die door een bepaald persoon gewoonlijk 
gebruikt  worden.  Dat  artikel  betreft  dus  de  identificatie  van  zogenaamde  geheime 
'nummers'  of  van  de  abonnee  of  de  gewoonlijke  gebruiker  van  een 
telecommunicatiedienst  in  het  kader  van  een  opsporingsonderzoek  betreffende  een 
misdaad  of  een  wanbedrijf,  maar  niet  de  opsporing  van  de  oproepgegevens  van 
telecommunicatiemiddelen van waaruit of waarnaar werd getelefoneerd7.

Zo, krachtens art. 28bis Sv., ingevoegd bij W. 12 maart 1998 ter verbetering van de 
strafrechtspleging  in  het  stadium  van  het  opsporingsonderzoek  en  het  gerechtelijk 
onderzoek8, het opsporingsonderzoek zich uitstrekt over de proactieve recherche waarop 
art.  46bis  van  voormeld  wetboek  kan  worden  toegepast,  dan  geldt  dit  niet  voor  het 
opsporen, het lokaliseren en het afluisteren van telecommunicatie die, zoals bepaald in de 
artt. 88bis en 90ter van datzelfde wetboek in het proactieve stadium zijn uitgesloten9.

Art. 88bis Sv. staat de procureur des Konings toe de oproepgegevens op te sporen of de 
oorsprong en de bestemming van telecommunicatie te lokaliseren,  m.a.w. de plaats te 
bepalen waarnaar of van waaruit wordt opgeroepen10, maar alleen in geval van ontdekking 
op heterdaad en voor de misdrijven die opgesomd worden in art. 90ter, §§2, 3 en 4 van 
voormeld wetboek, maar op voorwaarde dat de maatregel binnen vierentwintig uur wordt 
bevestigd door de onderzoeksrechter. Hij kan evenwel ook de maatregel bevelen indien de 
klager erom verzoekt, wanneer die maatregel onontbeerlijk lijkt voor het vaststellen van 
een misdrijf bedoeld in art. 114, ,§8 W. 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige  economische  overheidsbedrijven,  met  name  voor  de  vaststelling  van 
kwaadwillige telefoonoproepen.

Bij  W. 10 juni 1998 tot  wijziging van de W. 30 juni 1994 ter bescherming van de 
persoonlijke  levenssfeer  tegen  het  afluisteren,  kennisnemen  en  opnemen  van 

5 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2003, 233; J. DE CODT, "Les nullités de l'instruction 
préparatoire", Rev.dr.pén. 2000, 23; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 
Kluwer, 2003, 632-633; TH.  HENRION,  v°  Ecoutes téléphoniques,  Droit pénal et  procédure pénale, 
Kluwer, 2002, p.  107, nrs.  70 en 71; L. KENNES,  "Le repérage téléphonique relatif à une période 
révolue", J.T. 2004, 820.
6 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, p. 632 en 633.
7 L. KENNES, “Opmerkingen onder cass. 16 april 2003”, J.T. 2004, 820.
8 B.S. 2 april 1998.
9 Gedr.St. Kamer, gew.z. 1997-1998, p. 8, 9 en 10, nr. 1075/17 96/97.
10 Gedr.St. Kamer, gew.z. 1997-1998, p. 4, nr.1075/17 96/97.
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privécommunicatie en -telecommunicatie11 werd aldus de bevoegdheid van de procureur 
des  Konings  uitgebreid,  in  geval  van  ontdekking  op  heterdaad,  tot  alle  misdrijven 
waarvoor de onderzoeksrechter afluistermaatregelen kan bevelen.

Hoewel  de  memorie  van  toelichting  van  het  ontwerp  van  deze  wet  zegt  dat  "het 
duidelijk moet zijn dat zowel de identificatie van nummers als het opsporen van nummers 
eerder  tot  het  opsporingsonderzoek  behoren  dan  tot  het  gerechtelijk  onderzoek"12, 
vermeldt zij verder dat de opsporing van communicatie "tot de exclusieve bevoegdheid 
blijft behoren van de onderzoeksrechter, maar dat de bevoegdheid van de procureur des 
Konings uitgebreid wordt. Die uitbreiding betreft uitsluitend de hypothetische gevallen 
van ontdekking op heterdaad of van misdaad"13.

Het verslag dat namens de commissie voor de Justitie van de Kamer werd uitgebracht 
zegt in zake die wet dat "Vervolgens wordt art. 88bis Sv. betreffende het opsporen van de 
oorsprong en de bestemming van telecommunicaties gewijzigd. Deze bevoegdheid blijft 
een dwangmaatregel die in principe alleen door de onderzoeksrechter in het kader van een 
gerechtelijk  onderzoek  kan  worden  bevolen.  De  bevoegdheid  van  de  procureur  des 
Konings (...) wordt evenwel uitgebreid tot alle misdrijven waarvoor de onderzoeksrechter 
een tapmaatregel kan bevelen. (...) Bovendien kan de procureur des Konings de maatregel 
ook  bevelen na klacht  van  het  slachtoffer  van kwaadwillige  telefoonoproepen.  In  die 
gevallen moet volgens de huidige stand van de wetgeving een onderzoeksrechter worden 
gevorderd,  wat  meestal  als  een  disproportioneel  verstrekkend  gevolg  kan  worden 
beschouwd"14.

Noch art. 46bis Sv., noch art. 88bis van voormeld wetboek machtigen de procureur des 
Konings dus de opsporing van telefoongesprekken te  bevelen voor  een tijdvak in  het 
verleden.

Indien de wetgever het openbaar ministerie zelf had willen machtigen om dergelijke 
zaken op te sporen, dan had hij dat, zoals in de overige gevallen, uitdrukkelijk moeten 
bepalen,  in  de  vorm  van  een  uitzondering  op  de  exclusieve  bevoegdheid  van  de 
onderzoeksrechter, die bepaald is in de artt. 56, §1, vijfde lid en 88bis, §1, eerste lid, 1° 
Sv.

Art.  28bis,§3  Sv.,  bepaalt  immers  dat,  behoudens  de  wettelijke  uitzonderingen,  de 
opsporingshandelingen  geen  enkele  dwangmaatregel  noch  schending  van  individuele 
rechten en vrijheden mogen inhouden. Om regelmatig te zijn moet elke onderzoeksdaad 
die de individuele rechten en vrijheden miskent dus met name bij de wet zijn toegestaan.

Het  Arbitragehof  heeft  onlangs  deze  regel  in  herinnering  gebracht,  in  zijn  arrest 
nr.202/2004 dat op 21 december 2004 werd gewezen op een beroep tot nietigverklaring 
van  W.  6  jan.  2003  betreffende  de  bijzondere  opsporingsmethoden  en  enkele  andere 
onderzoeksmethoden.  Op  een  middel  dat  door  de  eisers  werd  aangevoerd  tegen  het 
vergaren door de procureur des Konings van gegevens betreffende bankrekeningen en 
transacties, beslist het bijvoorbeeld dat, hoewel het vergaren en ontleden van gegevens 
betreffende bankrekeningen en transacties maatregelen zijn die het recht op eerbiediging 
van het privé-leven schenden van de betrokken personen, alsook van de personen die met 
hen financieel contact hebben, toch kan worden toegestaan dat dergelijke maatregelen 
moeten worden aangewend in het kader van bepaalde gerechtelijke onderzoeken, en dat 
zij daartoe bij wet zijn toegestaan15.

Opsporing van telefoongesprekken, ook voor een tijdvak in het verleden, zijn eveneens 

11 B.S. 22 sept. 1998.
12 Gedr.St. Kamer, gew.z. 1996-1997, p. 2, nr.1075/1.
13 Gedr.St. Kamer, gew.z. 1996-1997, p. 3, nr.1075/1.
14 Gedr.St. Kamer, gew.z. 1996-1997, p. 3-4, nr.1075/17.
15 A.H., 21 dec. 2004, p. 37, nr. 202/2004.
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maatregelen  die  het  recht  op  eerbiediging  van  het  privé-leven  van  de  betrokkenen 
miskennen, maar tevens van de personen die met hen telefonisch contact hebben, of gehad 
hebben. Zij moeten dus bij wet worden toegestaan. In de huidige stand van de wetgeving 
machtigt  alleen  art.  88bis,§1,  eerste  lid  Sv.,  de  onderzoeksrechter  om  dergelijke 
opsporingen te gelasten, zowel voor het verleden als voor de toekomst, en, onder bepaalde 
voorwaarden, de procureur des Konings, maar alleen in de gevallen bepaald in het vijfde 
en zesde lid van voormeld art.

Het  bestreden  arrest  dat  oordeelt  dat  de  maatregelen  tot  opsporing  van 
telefoongesprekken, die door de procureur des Konings zijn gelast voor een tijdvak dat 
reeds was afgesloten op het ogenblik van zijn bevel, onderzoekshandelingen zijn die tot 
de  bevoegdheid  van  het  openbaar  ministerie  behoren,  zonder  vast  te  stellen  dat  die 
maatregelen  zijn  genomen  in  een  geval  bepaald  in  art.  88bis  Sv.,  verantwoordt  de 
beslissing dat voormelde maatregelen helemaal niet onregelmatig of onwettig zijn, niet 
naar recht.

Besluit : Vernietiging met verwijzing.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1383.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen van M. K., D. M. en S. D. zijn gericht tegen het arrest, op 

19 oktober 2004 onder het nummer 2686 gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

De cassatieberoepen van K. T. zijn gericht tegen, enerzijds, voormeld arrest, 
en, anderzijds, tegen het arrest dat op 19 oktober 2004 onder het nummer 2685 
op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbe-
schuldigingstelling, in aansluiting op het arrest van 29 september 2004 van het 
Hof van Cassatie.

II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal  Raymond Loop heeft  een schriftelijke conclusie  neerge-

legd.
Op de terechtzitting van 5 januari 2005 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-

slag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal mondeling geconclu-
deerd.

III. Cassatiemiddelen
M. K. voert drie middelen en D. M. en S. D. voeren twee middelen aan, ieder 

in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest 
is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van M. K.:
Over het tweede middel:
Overwegende dat artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering in dat wet-

boek werd opgenomen bij wet van 11 februari 1991 teneinde een wettelijke basis 
te bezorgen aan de inmenging in het recht op eerbiediging van het privé-leven, 
die erin bestaat om buiten weten van de abonnee van een telecommunicatienet-
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werk en van zijn correspondent de oorsprong of de bestemming van telecommu-
nicatie te lokaliseren, op het ogenblik dat zij wordt uitgewisseld;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van voormelde wet blijkt 
dat de oorspronkelijke tekst van het ontwerp niet voorzag dat communicatie in 
het verleden zou kunnen worden opgespoord; dat de woorden "of werden ge-
daan" onderaan artikel 88bis, §1, 1°, eraan werden toegevoegd met een amende-
ment dat ertoe strekte om, zoals het werd verantwoord, de technische mogelijk-
heid te vrijwaren om communicatie op te sporen die in het verleden plaatsvond;

Overwegende dat het met redenen omklede bevelschrift dat door artikel 88bis 
wordt vereist, de duur van die maatregel dient te vermelden; dat die duur niet 
langer kan zijn dan twee maanden te rekenen vanaf het bevelschrift, onvermin-
derd een hernieuwing;

Overwegende dat die woorden impliceren dat het voormelde bevelschrift al-
leen een vormvereiste is voor telecommunicatie die nog moet worden uitgewis-
seld en niet voor telecommunicatie die al werd uitgewisseld, ook al kan dit laat-
ste erin worden opgenomen;

Overwegende dat die bewoordingen inhouden dat het voormelde bevelschrift 
alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van te voeren en niet voor ge-
voerde telecommunicatie, ook al vermeldt het bevelschrift deze laatste;

Maar overwegende dat, uit de omstandigheid dat de opsporing met betrekking 
tot een afgesloten tijdvak op het ogenblik van het bevel, geen bevelschrift vereist 
dat aan de voorwaarden van artikel 88bis voldoet, niet volgt dat een dergelijk on-
derzoek, behalve in de gevallen bedoeld in het vijfde en zesde lid van de eerste 
paragraaf van dat artikel, door de procureur des Konings kan worden gevoerd;

Overwegende dat immers, hoewel artikel 28ter, §1 van het Wetboek van Straf-
vordering de procureur des Konings een algemene opsporingsplicht en een alge-
meen opsporingsrecht toekent, de opsporingshandelingen verricht krachtens arti-
kel 28bis, §3, lid 1, geen inbreuk mogen maken op de individuele rechten en vrij-
heden; dat  artikel 56,  §1, vijfde lid, in de regel,  de onderzoeksrechter de be-
voegdheid voorbehoudt om te beslissen over de noodzaak tot het stellen van han-
delingen die een dergelijke miskenning inhouden;

Dat de opsporing van iemands telefoonverkeer, zelfs voor een tijdvak dat is af-
gesloten op het ogenblik dat die opsporing wordt gelast, een miskenning inhoudt 
van het recht op eerbiediging van het privé-leven;

Dat het arrest, bijgevolg, niet wettig beslist dat dergelijke opsporing een onder-
zoekshandeling is die tot de bevoegdheid van het openbaar ministerie behoort;

Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
B. Over de cassatieberoepen van D. M., S. D. en K. T. tegen het arrest dat op 

19 oktober 2004 onder het nummer 2686 is gewezen:
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de arti-

kelen 28bis, §3, 28ter, §1, vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat de appèlrechters, om de hoger aangevoerde redenen in ant-

woord op het gegrond verklaarde middel door M. K. aangevoerd, hun beslissing 
niet naar recht verantwoorden;
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C. Over het cassatieberoep van K. T. tegen het arrest dat op 19 oktober 2004 
onder het nummer 2685 is gewezen:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de rechtspleging geen bestaansreden 
meer heeft;

Dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest dat op 19 oktober 2004 onder het nummer 2686 is gewe-

zen;
Verwerpt het cassatieberoep dat is ingesteld tegen het arrest dat dezelfde dag 

onder het nummer 2685 is gewezen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten van de tegen het vernietigde arrest ingestelde cassatieberoepen 

ten laste van de Staat en veroordeelt K. T. in de kosten van zijn cassatieberoep 
dat hij heeft ingesteld tegen het arrest nummer 2685;

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld.

19 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. L. Kennes, Brussel, S. Callewaert, Brussel, D. De Quévy, Brussel, S. Cou-
pat, Brussel en S. Mary, Brussel.

Nr. 38

2° KAMER - 19 januari 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VOOR DE RAADKAMER - ONTVANKELIJKHEID 
VAN HET HOGER BEROEP - VOORWAARDEN.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VOOR DE RAADKAMER - ONTVANKELIJKHEID 
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VAN HET HOGER BEROEP - VOORWAARDEN.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - NIET ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP - CONCLUSIE BETREFFENDE DE GRONDSLAG ERVAN - VERPLICHTING OM EROP TE 
ANTWOORDEN.

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - NIET ONTVANKELIJK HOGER 
BEROEP - CONCLUSIE BETREFFENDE DE GRONDSLAG ERVAN - VERPLICHTING OM EROP TE 
ANTWOORDEN.

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERING TOT TOETSING - VERPLICHTING - 
VOORWAARDE.

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELMATIGHEID VAN DE 
RECHTSPLEGING - VORDERING TOT TOETSING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VERPLICHTING - VOORWAARDE.

1º en 2° Art. 135, §2 Sv., geeft de inverdenkinggestelde het recht om hoger beroep in te 
stellen tegen een beschikking tot verwijzing wanneer, met name, dat hoger beroep steunt 
op een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering; krachtens die 
bepaling is het hoger beroep slechts ontvankelijk indien het middel waarop het is gegrond  
bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer is aangevoerd, behalve wanneer er na de  
beschikking een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering is  
ontstaan1. (Art. 135, §2 Sv.)

3º  en  4°  De wet  vereist  niet  dat  de  schriftelijke  conclusie  waarin  een grond van niet-
ontvankelijkheid  of  van  verval  van  de  strafvordering  voor  de  raadkamer  wordt  
aangevoerd uitgaat van de inverdenkinggestelde die hoger beroep heeft ingesteld tegen 
de beschikking tot verwijzing2;  de betwisting kan uitgaan van een andere partij3;  maar 
dan nog is het noodzakelijk dat laatstgenoemde één van de bij de wet bepaalde gronden  
van nietigheid of niet-ontvankelijkheid aanvoert4. (Art. 135, §2 Sv.)

5º  en  6°  De  rechter  die  een  hoger  beroep  niet  ontvankelijk  heeft  verklaard,  hoeft  de  
conclusie over de grondslag ervan niet meer te beantwoorden. 

7º en 8° De verplichting die de kamer van inbeschuldigingstelling heeft, om op verzoek van 
één der partijen, de regelmatigheid van de rechtspleging te toetsen, gaat ervan uit dat de  
zaak bij voormeld rechtscollege regelmatig is aangebracht5. (Art. 235bis Sv.)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1454.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2004 gewezen 

1 D. VANDERMEERSCH en O. KLEES, “La réforme 'Franchimont'”, J.T. 1998, 442.
2 P. MORLET, “Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité”, in "La loi belge du 12 
mars  1998  relative  à  l'amélioration  de  la  procédure  pénale  au  stade  de  l'information  et  de  
l'instruction", les dossiers de la Rev.dr.pén., p. 91, nr. 3/1998.
3 R. DECLERCQ, “Onderzoeksgerechten”, A.P.R. 1993, p. 153, nr. 390.
4 Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.1152.N, nr. 512; en 10 dec. 2002, A.R. P.02.1146.N, nr. 664.
5 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; en 3 dec. 2003, A.R. P.03.1545.F, nr. 618.
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door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de schending van artikel 149 

van de Grondwet aanvoert, terwijl die bepaling niet van toepassing is op de on-
derzoeksgerechten die uitspraak doen in het kader van de regeling van de rechts-
pleging, faalt naar recht;

Overwegende dat dit onderdeel, in zoverre het de appèlrechters verwijt dat zij 
het document dat op de terechtzitting van de raadkamer door de advocaat van de 
burgerlijke partij is neergelegd, niet als een conclusie hebben beschouwd, terwijl 
het arrest hiervan geen melding maakt, feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat, voor het overige, artikel 135, §2 van het Wetboek van Straf-
vordering de inverdenkinggestelde het recht geeft hoger beroep in te stellen te-
gen een beschikking tot verwijzing, met name, wanneer dit beroep is gefundeerd 
op een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering;

Dat krachtens die bepaling het hoger beroep slechts ontvankelijk is indien het 
middel waarop het is gegrond bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer is 
aangevoerd, behalve wanneer er na de beschikking een grond van niet-ontvanke-
lijkheid of van verval van de strafvordering is ontstaan;

Overwegende weliswaar dat de wet niet vereist dat de schriftelijke conclusie 
waarin een dergelijk middel wordt aangevoerd, uitgaat van de inverdenkingge-
stelde die hoger beroep heeft ingesteld; dat de betwisting inderdaad van een an-
dere partij kan uitgaan; dan nog moet deze één van de gronden van nietigheid of 
niet-ontvankelijkheid hebben aangevoerd die door de wet zijn voorzien;

Overwegende dat dit te dezen niet het geval is;
Dat uit de processtukken blijkt dat eiser noch het openbaar ministerie voor de 

raadkamer een conclusie hebben neergelegd waarin de verjaring van de strafvor-
dering wordt aangevoerd;

Dat de conclusie die door de burgerlijke partij voor de eerste rechter is neerge-
legd niet aanvoert dat de strafvordering is verjaard, maar, wel integendeel, dat zij 
dit niet is;

Dat de appèlrechters, aangezien artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvor-
dering de neerlegging van een conclusie voorschrijft waarin het middel wordt 
aangevoerd en niet waarin het wordt weerlegd, wettig beslissen dat zonder der-
gelijke conclusie, het hoger beroep niet ontvankelijk is;
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Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat eiser de appèlrechters verwijt dat zij niet hebben geantwoord 

op zijn conclusie en aldus hun plicht van toezicht op de regelmatigheid van de 
rechtspleging miskennen;

Overwegende dat de rechter, enerzijds, nadat hij een hoger beroep niet-ontvan-
kelijk heeft verklaard, niet meer op een conclusie betreffende de grond ervan 
hoeft te antwoorden;

Overwegende dat, anderzijds, de verplichting die aan de kamer van inbeschul-
digingstelling is opgelegd om, op verzoek van één van de partijen, de regelma-
tigheid van de rechtspleging te toetsen, ervan uitgaat dat de zaak bij voormeld 
rechtscollege regelmatig is aangebracht;

Dat dit, zoals het arrest beslist, niet het geval is;
Dat dit onderdeel 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.

19 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Dehon, Brussel.

Nr. 39

2° KAMER - 19 januari 2005

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID – 
ART. 416, TWEEDE LID SV. - BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID – 
ART. 416, TWEEDE LID SV. - BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP - AMBTELIJKE 
OPDRACHT UITGAANDE VAN EEN VREEMDE RECHTERLIJKE OVERHEID - BESLAGEN GELEGD OP GROND 
VAN VOORMELDE AMBTELIJKE OPDRACHT - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN BESLAG - BESCHIKKING 
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
VOORBEREIDEND ARREST OF VONNIS EN ARREST OF VONNIS VAN ONDERZOEK - BEGRIP.

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
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BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSRECHTER - BESLAG - VERZOEK TOT OPHEFFING - BESCHIKKING - VERWERPING - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET 
GEGROND VERKLAART - ONTVANKELIJKHEID.

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESLAG - 
VERZOEK TOT OPHEFFING - BESCHIKKING - VERWERPING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAART - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º Onder beslissingen inzake bevoegdheid in de zin van art. 416, tweede lid Sv., moeten  
deze  worden  verstaan  waarbij  uitspraak  wordt  gedaan  over  een  door  de  partijen 
opgeworpen geschil over de bevoegdheid van het rechtscollege dat van de zaak kennis  
neemt  en  deze  waarbij  de  rechter  zich  ambtshalve  onbevoegd  verklaart1.  (Art.  416, 
tweede lid Sv.)

2º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend beschikt op het hoger 
beroep tegen een beschikking  van de onderzoeksrechter,  die  art.  61quater  Sv.,  niet  
toepasselijk  verklaart  op  de  beslagen  die  een  onderzoeksrechter  op  grond  van  een 
ambtelijke opdracht uitgaande van een vreemde rechterlijke overheid heeft  gelegd, is  
geen beslissing inzake bevoegdheid. (Artt. 61quater, 416 en 539 Sv.)

3º Het onmiddellijk cassatieberoep tegen een voorbereidend vonnis of arrest en tegen een 
vonnis  of  arrest  van  onderzoek  is,  in  de  regel,  niet  ontvankelijk  zelfs  wanneer  de  
bestreden beslissing definitief uitspraak doet over een tussengeschil van de vordering.  
(Art. 416, eerste lid Sv.)

4º en 5° In de zin van art. 416, eerste lid Sv.,  moet onder eindarrest of -vonnis op de  
strafvordering de beslissing worden verstaan waarbij  uitspraak wordt gedaan over de  
gehele vordering en waarbij de rechtsmacht van de strafrechter derhalve volledig wordt 
uitgeoefend2;  in  die  zin  is  het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  
afwijzend beschikt op het hoger beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter  
waarbij  de opheffing van een beslag wordt geweigerd, geen eindbeslissing en is het,  
bijgevolg,  niet  vatbaar voor  een onmiddellijk  cassatieberoep3.  (Artt.  61quater  en 416, 
eerste lid Sv.)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1515.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 26 oktober 2004 door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstellig, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

1 Cass., 7 juni 1994, A.R. P.94.0628.N, nr. 293.
2 Zie concl. van dhr. VELU, toen adv.-gen., Cass., 4 april 1984, A.R. 3379, nr. 449, in Bull. en Pas. 
1984, I, nr. 449; zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0567.F, nr. 366.
3 Zie Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1394.F, nr. 499; 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 15 mei 
2001, A.R. P.01.0013.N, nr. 284, met concl. van dhr. DUINSLAEGER, adv.-gen.; en 6 okt. 2004, A.R. 
P.04.1119.F, nr. 463.
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Eiser voert verschillende grieven aan in een verzoekschrift, waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiseres, enerzijds, in een verzoekschrift dat zij bij de onder-

zoeksmagistraat heeft aanhangig gemaakt, vervolgens in een namens haar neer-
gelegde conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling die van haar beroep 
kennis neemt, heeft aangevoerd dat artikel 61quater van het Wetboek van Straf-
vordering van toepassing is op de beslagen die een onderzoeksrechter op grond 
van een ambtelijke opdracht uitgaande van een vreemde rechterlijke overheid 
heeft gelegd;

Overwegende dat, onder beslissingen inzake bevoegdheid in de zin van artikel 
416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, deze moeten worden ver-
staan waarbij uitspraak wordt gedaan over een door de partijen opgeworpen ge-
schil over de bevoegdheid van het rechtscollege dat van de zaak kennis neemt en 
deze waarbij de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaard;

Overwegende dat eiseres door voormelde eis te doen gelden, niet heeft aange-
voerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechterlijke overheid 
had toegeëigend; dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door het hoger be-
roep van eiseres ongegrond te verklaren tegen een bevelschrift van de onder-
zoeksrechter waarbij artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering niet 
toepasselijk in de zaak wordt verklaard, zich impliciet bevoegd heeft verklaard;

Dat het bestreden arrest dus geen beslissing over de bevoegdheid is;
Overwegende dat, anderzijds, het onmiddellijk cassatieberoep tegen een voor-

bereidend vonnis of arrest, in de regel niet ontvankelijk is zelfs als de bestreden 
beslissing definitief uitspraak doet over een tussengeschil van de rechtspleging;

Dat immers, in de zin van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvor-
dering, er onder eindvonnis of -arrest op de strafvordering, de beslissing moet 
worden verstaan waarbij uitspraak wordt gedaan over de gehele vordering en 
waarbij de rechtsmacht van de strafrechter volledig wordt uitgeoefend;

Overwegende dat, bijgevolg, het bestreden arrest dat afwijzend beschikt op het 
hoger beroep van eiseres tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waar-
bij de opheffing van een beslag wordt geweigerd, geen eindbeslissing is in bo-
venvermelde zin;

Overwegende tenslotte dat de conclusie die namens eiseres is neergelegd op de 
terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 19 oktober 2004, 
aanvoerde dat artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering moest "wor-
den toegepast ook inzake internationaal beslag" en voor het overige zich ertoe 
beperkte "dat in onderhavig geval, de onderzoeksrechter [...] in een schrijven van 
27 mei 2003 heeft toegegeven dat de opheffing van het beslag gerechtvaardigd 
was naar Belgisch recht";

Overwegende dat dergelijke vermelding geen exceptie van nietigheid van een 
onderzoeksdaad of van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering is;

Dat het arrest dus geen uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis van het Wetboek van Strafvordering;
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Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de memorie voor het 

overige, aangezien de grieven die erin worden aangevoerd geen verband houden 
met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;

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

19 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. M. Spandre, Brussel.

Nr. 40

1° KAMER - 20 januari 2005

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - SCHADEVERGOEDING - SUBROGATIE - VOORWAARDEN.

Krachtens  art.  50,  thans  80,  §2,  eerste  lid  W.  9  juli  1975  betreffende de controle  der  
verzekeringsondernemingen, treedt het Gemeenschappelijk  Waarborgfonds, in zoverre 
het  de  schade  heeft  vergoed,  enkel  in  de  rechten  van  de  benadeelde  tegen  de 
aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars in de gevallen waarin het  
de  schade  heeft  vergoed  omdat  het  daartoe  verplicht  was  krachtens  §1  van 
bovenvermeld artikel1. (Art. 50 (thans art. 80) Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)

(GEMEENTE PLOMBIERES T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0316.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 september 1999 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 50, §§1, 2, 4 en 5 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-

keringsondernemingen, zoals het van kracht was ten tijde van de feiten (thans artikel 80, 
§§1, 2, 4 en 5, na de bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 aangebrachte wijziging 

1 Zie Cass., A.R. C.04.0155.F, www.cass.be.
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van de nummering van het vroegere artikel 50).
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis met dien verstande dat het eiseres 

jegens verweerder veroordeelt tot betaling van de definitieve bedragen van 5.574 BEF, 
2.607 BEF, 107.048 BEF en 284.881 BEF, verhoogd met de compensatoire interest tegen 
de wettelijke rentevoet en met de gerechtelijke interest vanaf de data van de betalingen, en 
dit bovenop de in het beroepen vonnis vermelde provisionele bedragen. Het beslist aldus 
op grond

"Dat [eiseres] aanvoert dat de oorspronkelijke rechtsvordering van [verweerder] niet 
ontvankelijk is op grond dat die rechtsvordering elke wettelijke grondslag mist;

Dat [eiseres] aanvoert dat [verweerder] immers overeenkomstig artikel 50 (thans 80), 
§1, 2° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
enkel tot vergoeding verplicht is onder de tweevoudige voorwaarde dat het door het voer-
tuig veroorzaakte ongeval te wijten is aan een toevallig feit waarvoor de bestuurder vrijuit 
gaat en, bovendien, dat precies wegens het bestaan van het toevallig feit geen enkele toe-
gelaten verzekeringsonderneming tot  die vergoeding verplicht  is  (Cass.,  23 juni  1993, 
J.L.M.B. 1993, 1410);

Dat [eiseres] aanvoert dat, ook al zou de rechtbank in plaats van het bestaan van een 
toevallig feit in aanmerking te nemen, mevrouw L. aansprakelijk hebben verklaard, haar 
schade hoe dan ook door geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming zou [zijn] ge-
dekt, aangezien de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet de 
eigen schade dekt waarvoor de bestuurder aansprakelijk is verklaard (Bergen, 19 maart 
1996, Bull. Ass. 1996, 645);

Dat [eiseres] daaruit afleidt dat de bij artikel 50 (thans 80), §1, 2° van de wet van 9 juli 
1975 bepaalde wettelijke voorwaarden voor schadevergoeding te dezen niet vervuld wa-
ren en dat [verweerder] ten onrechte de schade heeft vergoed, zodat zijn huidige regres-
vordering elke wettelijke grondslag mist;

Dat dit argument niet in aanmerking kan worden genomen aangezien, zoals [verweer-
der] betoogt, de verzekeringsinstelling de schade heeft vergoed op basis van het vonnis 
van de correctionele rechtbank van 21 januari 1995 dat haar in het kader van haar vergoe-
dingsplicht heeft veroordeeld tot schadeloosstelling van de slachtoffers;

Dat [eiseres] repliceert dat voornoemd vonnis niet aan haar kan worden tegengeworpen, 
daar zij geen partij is geweest in het strafproces en dat het jegens haar geen gezag van 
rechterlijk gewijsde kan hebben;

Dat evenwel de geest en de opzet van de teksten betreffende de vergoedingsplicht van 
[verweerder] duidelijk en bijzonder zijn;

Dat [verweerder] blijkens die teksten gehouden is tot vergoeding, daar vermeld wordt 
dat hij 'in eerste instantie' het slachtoffer moet vergoeden (zie de bewoordingen van artikel 
80, §5), en dat de vraag wie de kosten uiteindelijk zal dragen pas achteraf aan de orde zal 
komen;

Dat [eiseres] de gewettigdheid van de door [verweerder] toegekende schadevergoeding 
niet kan betwisten op grond van het gezag van gewijsde, daar blijkens artikel 80, §4, allen 
die gewettigdheid dienen te erkennen: '[het Fonds] kan door de benadeelde in het geding 
worden geroepen en kan ook vrijwillig tussenkomen voor het strafgerecht';

Dat, zelfs als bij het onderzoek van het vraagstuk zou worden uitgegaan vanuit het oog-
punt van het gezag van gewijsde en zelfs als overeenkomstig de evolutie van de recht-
spraak zou worden aangenomen dat een strafrechterlijke beslissing geen absolute draag-
wijdte mag hebben, indien daardoor een derde, die geen partij is in het strafproces, het 
recht zou verliezen om het bewijs van een feitelijk of juridisch element te weerleggen 
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(Cass., 15 februari 1991, J.L.M.B. 1991, 1161), het niet duidelijk is hoe die derde de tegen 
[verweerder] uitgesproken veroordeling zou kunnen betwisten, daar ze krachtens de tek-
sten voor hem bindend was".

Grieven
Artikel 50 (thans 80) §2 van de wet van 9 juli 1975 bepaalt dat in de gevallen bepaald 

in §1, het Fonds, in zoverre het de schade heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde 
treedt tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.

Artikel 50 (thans 80), §4 van de wet van 9 juli 1975 bepaalt dat, wanneer de burgerlijke 
vordering tot vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade wordt inge-
steld voor het strafgerecht, het Fonds vrijwillig kan tussenkomen onder dezelfde voor-
waarden als wanneer de vordering voor het burgerlijk gerecht was gebracht, maar dat het 
strafgerecht geen uitspraak kan doen over de rechten die het Fonds kan doen gelden tegen 
de aansprakelijke persoon of eventueel tegen zijn verzekeraar.

Artikel 50 (thans 80), §5 van de wet van 9 juli 1975 bepaalt dat bij onenigheid tussen 
het Fonds en de toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming over de 
vraag wie van beide het slachtoffer moet vergoeden,  het Fonds in eerste instantie het 
slachtoffer vergoedt. 

Uit eerstgenoemde bepaling blijkt dat [verweerder] enkel in de in §1 bepaalde gevallen 
in de rechten treedt van de benadeelde persoon.

Uit  die  eerste  bepaling,  afzonderlijk  beschouwd, kan niet  worden opgemaakt  of  de 
voorwaarden voor de subrogatie vervuld zijn, aangezien zij enkel mogelijk is in de geval-
len waarin verweerder verplicht is tot vergoeding, dat wil zeggen in de gevallen, die zijn 
opgesomd in §1 van artikel 50 (thans 80).

De tweede van die bepalingen heeft  enkel betrekking op de vraag welke procedure 
moet worden gevolgd wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht wordt 
ingesteld en bepaalt dat het Gemeenschappelijk Fonds in het geding kan worden geroepen 
onder dezelfde voorwaarden als wanneer de vordering voor het burgerlijk gerecht was ge-
bracht.

Het derde van de genoemde artikelen bepaalt dat het Fonds bij onenigheid tussen het 
Fonds en de verzekeringsonderneming het slachtoffer in eerste instantie vergoedt. Die be-
paling regelt evenwel niet de geschillen tussen het Gemeenschappelijk Motorwaarborg-
fonds en de benadeelde partijen of de aansprakelijke derde.

Die drie wetsbepalingen houden bijgevolg geen verband met de voorwaarden waaron-
der [verweerder] de schade vergoedt van de personen die schade hebben geleden ten ge-
volge van een ongeval met een motorrijtuig.. 

Derhalve kon het bestreden vonnis niet wettig, steunend op die bepalingen, de door ver-
weerder tegen eiseres ingestelde regresvordering gegrond verklaren, zonder daarbij na te 
gaan of verweerder krachtens artikel 50 (thans 80), §1 van de wet betreffende de controle 
der verzekeringsonder-nemingen verplicht was de schade te vergoeden.

Aldus verantwoordt de rechtbank [in hoger beroep] haar beslissing niet naar recht en 
schendt ze artikel 50 (thans 80), §§1,2, 4 en 5 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen.

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste middel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 50, thans 80, §2, eerste lid van de wet van 

9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in de geval-
len bepaald in §1 van dat artikel, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
in zoverre het de schade heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde treedt te-
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gen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars;
Dat uit die bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat het aan het Fonds toe-

gekende recht om in de rechten van de benadeelde te treden enkel mogelijk is in 
de gevallen waarin dat Fonds de schade heeft vergoed omdat het daartoe ver-
plicht was krachtens artikel 50, thans 80, §1° van de wet van 9 juli 1975;

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat vaststelt dat volgens eiseres ver-
weerder niet tot die vergoeding verplicht was, om de vordering van verweerder 
tegen eiseres die aansprakelijk is verklaard voor het ongeval waarvan verweerder 
de schadelijke gevolgen heeft vergoed, ontvankelijk te verklaren, zich baseert op 
de aangehaalde bepalingen van artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 en op grond 
daarvan beslist "dat [verweerder] een recht van verhaal heeft zelfs in de gevallen 
waarin hij de schade heeft vergoed, ofschoon die schade ten laste kon worden 
genomen door een derde";

Dat het bestreden vonnis, door aan te nemen dat verweerder zich ook in andere 
gevallen dan die bepaald in §1 van artikel 50, thans 80, §2 van de wet van 9 juli 
1975, kan beroepen op het in dat artikel bedoelde recht om in de rechten van de 
benadeelde te treden, die wetsbepaling schendt;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede mid-

del dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis de hogere be-

roepen ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de  kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 

zitting houdende in hoger beroep.

20 januari 2005 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Gérard.

Nr. 41

1° KAMER - 20 januari 2005

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERZET TEGEN EEN 
DWANGBEVEL - VERTRAGINGSMANOEUVRES - BORGTOCHT, BEVOLEN IN KORT GEDING - 
VOORWAARDEN.

Krachtens  art.  92,  eerste  lid  B.T.W.-wetboek,  dat  onder  meer  bepaalt  dat 



150 HOF VAN CASSATIE 20.1.05 - Nr. 41 

belastingschuldigen die tegen het dwangbevel verzet doen, volgens de rechtspleging in  
kortgeding, kunnen veroordeeld worden om een borgtocht te verlenen, kan die maatregel  
worden bevolen, zelfs als de belastingschuldige geen vertragingsmanoeuvres aanwendt,  
mits  de  rechten  van  de  Schatkist  in  gevaar  zijn  of  kunnen  zijn.  (Art.  92,  eerste  lid 
W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. PETROKDO N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0158.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 oktober 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. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 584, eerste lid en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek (wet van 3 juli 1969) voor de wijziging 

ervan bij artikel 61 van de wet van 15 maart 1999.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt de beschikking - op 30 november 1999 door de voorzitter 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gewezen volgens de rechtspleging in kort 
geding - waarbij de eerste rechter weigerde de verweersters te veroordelen om met toepas-
sing van artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek voor de gevorderde sommen of 
minstens voor een gedeelte ervan een provisionele storting te verrichten of althans een 
borgtocht te stellen.

Artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek, voor de vervanging ervan door artikel 61 
van de wet van 15 maart 1999 luidde als volgt:

"Belastingschuldigen die tegen het dwangbevel verzet doen, kunnen op de vervolging, 
ingesteld door de administratie, die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde 
waarde en voor het vonnis dat het geschil beslecht, volgens de rechtspleging in kortgeding 
veroordeeld worden om, binnen een door de rechter te bepalen termijn, voor de bij het 
dwangbevel gevorderde sommen of voor een gedeelte ervan een provisionele storting te 
verrichten of een borgtocht te verlenen. De beschikking is uitvoerbaar niettegenstaande 
hoger beroep. De belastingschuldige kan worden gemachtigd die zekerheden te vervangen 
door een door de administratie erkende persoonlijke borg".

De bestreden beslissing voert de volgende gronden aan:
"Uit de memorie van toelichting bij artikel 92 van het B.T.W.-wetboek van 1968 (lees: 

wet van 3 juli 1969) blijkt dat die bepaling 'wil voorkomen dat de voldoening van de be-
lasting over de toegevoegde waarde wordt vertraagd of uitgesteld. Tot dat doel herneemt 
het, behoudens de hierna vermelde wijzigingen, de bepalingen van artikel 202, tweede en 
derde lid van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen'. Het namens de Com-
missie voor Financiën aan de Kamer uitgebrachte verslag neemt die tekst letterlijk over.
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In de parlementaire voorbereiding van voormeld artikel 202, tweede en derde lid van 
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, die dagtekent van 1935, staat te le-
zen dat 'het sinds enige tijd meer en meer gebeurt dat schuldenaars, vervolgd tot betaling 
van ontegensprekelijk verschuldigde rechten, de vordering van het bestuur verlammen 
door de zaak voor het gerecht te brengen zonder enige ernstige bewijsvoering. (...) Daaruit 
volgt een hoogst nadelige vertraging in het invorderen der Staatspenningen en, wat erger 
is, in sommige gevallen het totaal verlies van de schuldvordering van de Staat, omdat de 
belanghebbende intussen helemaal onvermogend is geworden, iets waarop hij overigens 
soms gerekend heeft wanneer hij zulke handelwijze aanwendde. Om die toestand te ver-
helpen, stelt de regering voor (...) aan het gerecht toe te laten, (...) hetzij de gehele of ge-
deeltelijke storting, ten titel van voorraad, van de gevorderde som, hetzij het presteren van 
een borgtocht in speciën, van een pand of van een persoonlijke borg, te bevelen (...)'.

Uit het voorgaande blijkt dat de toepassing van artikel 92 van het B.T.W.-wetboek, en 
met name van het eerste lid van dat artikel, enkel verantwoord is als wordt vastgesteld dat 
de belastingschuldige vertragingsmanoeuvres aanwendt, dat wil zeggen de zaak voor het 
gerecht brengt zonder enige ernstige bewijsvoering.

Het hof [van beroep] wijst erop dat het blijkens het verslag aan de Koning 'aan te beve-
len is'  dat de rechter het stellen van een borgtocht beveelt als blijkt dat de betwisting 
steunt 'op een bewijsvoering die nader onderzoek verdient', dat wil zeggen als blijkt dat de 
rechter die belast is met het onderzoek van de vordering tot het verrichten van een provisi-
onele storting, oordeelt niet genoeg tijd te hebben om na te gaan of een relatief ingewik-
kelde bewijsvoering al dan niet op een ernstige grond steunt en dus al dan niet een vertra-
gingsmanoeuvre is.

De administratie stelt te dezen een bewijsvoering 'die nader onderzoek verdient' ten on-
rechte gelijk met een bewijsvoering 'die na onderzoek ernstig is bevonden', en leidt daar-
uit af dat volgens het verslag aan de Koning de veroordeling tot het verlenen van een 
borgtocht aan te bevelen is zelfs wanneer de bewijsvoering ernstig wordt bevonden.

Anders beslissen doet het verslag aan de Koning van 1935, in zijn geheel beschouwd, 
alsook de parlementaire voorbereiding van 1968 van artikel 92 van het B.T.W.-wetboek 
elke betekenis verliezen.

Te dezen heeft het hof [van beroep] de tijd kunnen nemen om de bewijsvoering zorg-
vuldig te onderzoeken, zodat, mocht het tot de bevinding komen dat die bewijsvoering 
ernstig is en geen vertragingsmanoeuvre is (...), het verzoek tot toepassing van artikel 92, 
eerste lid van het B.T.W.-wetboek niet gegrond zal moeten worden verklaard.

Uit het voorgaande blijkt dat het standpunt [van eiser] niet duidelijk genoeg is en [de 
verweersters] bewijzen kunnen aanvoeren die wel degelijk relevant zijn. Het verzet tegen 
het dwangbevel is geen vertragingsmanoeuvre zodat er geen grond bestaat om te dezen 
toepassing te maken van artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek.

Het hoger beroep van [eiser] is ontvankelijk maar niet gegrond".
Grieven
Uit de bewoordingen van het bovenaangehaalde artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-

wetboek blijkt dat "de belastingschuldige die tegen het dwangbevel verzet doet", kan wor-
den veroordeeld om voor de bij het dwangbevel gevorderde sommen of voor een gedeelte 
ervan een provisionele storting te verrichten of een borgtocht te verlenen.

Met andere woorden, verzet tegen het dwangbevel is de enige voorwaarde opdat de 
rechter, uitspraak doende in kort geding, de belastingschuldige zou kunnen veroordelen 
tot het verrichten van een provisionele storting of tot het stellen van een borgtocht. 

...
3. Derde onderdeel
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Aangezien artikel 92 van het B.T.W.-wetboek nagenoeg de letterlijke weergave is van 
artikel 202, tweede en derde lid van het oud Wetboek der met het zegel gelijkgestelde tak-
sen, haalt het arrest twee passages aan uit de parlementaire voorbereiding van voornoemd 
artikel 202 met de bedoeling te achterhalen welke uitlegging moet worden gegeven aan 
het bovenaangehaalde artikel 92:

"De provisionele storting zal aan te bevelen zijn (...) wanneer er, op 't eerste gezicht, 
blijkt dat het verzet op geen ernstige grond steunt, dat het zich voordoet als een louter ver-
tragende maatregel alsook wanneer de eisbaarheid van een deel der schuld erkend is of in 
het verzet niet betwist wordt. 

Indien, daarentegen, de betwisting van de eis van het bestuur voorkomt als steunende 
op een bewijsvoering die nader onderzoek verdient, doch dat, evenwel, om reden hetzij 
van de belangrijkheid der schuldvordering, hetzij van de samenstelling van het bezit van 
de schuldenaar, hetzij van de aard van zijn bedrijvigheid, hetzij nog van om 't even welke 
omstandigheid, het mocht gebeuren dat de schuldvordering van de Staat in gevaar is of 
zou kunnen komen, zal de rechter ervoor moeten zorgen de rechten van de Schatkist te 
vrijwaren, door het presteren van een borgtocht te bevelen".

Het arrest heeft uit dat citaat van de parlementaire voorbereiding van het oud artikel 
202 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen afgeleid dat de rechter bin-
nen het kader van de toepassing van artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek het ver-
lenen van een borgtocht enkel kan bevelen als hij geen tijd heeft om uit te maken of het 
verzet tegen het dwangbevel ernstig is. Met andere woorden, de rechter kan het verlenen 
van een borgtocht niet bevelen indien, na onderzoek van de argumenten van de verzet-
doende partij betreffende zijn schuld, het verzet hem zoals te dezen ernstig lijkt.

Die gedachtegang kan niet worden gevolgd. Het arrest citeert de parlementaire voorbe-
reiding niet volledig. Aan de twee, door het arrest geciteerde passages moeten de twee 
voorafgaande leden worden toegevoegd:

Eerste lid: "Het past dat de invordering dier sommen gewaarborgd zij, zoals naar regel 
in zake belasting, door een voorrecht en een wettelijke hypotheek en dat de betaling ervan 
niet door louter vertragende handelingen kan uitgesteld worden; welnu, sinds enige tijd, 
gebeurt het meer en meer dat schuldenaars, vervolgd tot betaling van ontegensprekelijk 
verschuldigde rechten, de vordering van het bestuur verlammen door de zaak voor het ge-
recht te brengen zonder enige ernstige bewijsvoering en, zodoende, ertoe geraken jaren 
lang de betaling hunner schuld te verdagen. Daaruit volgt een hoogst nadelige vertraging 
in het invorderen der Staatspenningen en, wat erger is, in sommige gevallen het totaal ver-
lies van de schuldvordering van de Staat, omdat de belanghebbende intussen helemaal on-
vermogend is geworden, iets waarop hij overigens soms gerekend heeft wanneer hij zulke 
handelwijze aanwendde".

Tweede lid "Om in die toestand te verhelpen, stelt de regering voor, in artikel 53 van 
het ontwerp, aan het gerecht toe te laten, door de snelle rechtspleging ingesteld door arti-
kels 806 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, hetzij de gehele of 
gedeeltelijke storting, ten titel van voorschot, van de gevorderde som, hetzij het presteren 
van een borgtocht in speciën, van een pand of van een persoonlijke borg te bevelen".

alsook het lid dat volgt op de twee aangehaalde passages:
Vijfde lid "Het hoeft bijna niet gezegd dat het bevel van de rechter betreffende de pro-

visionele storting of de borgtocht een prejudice uitmaakt en op generlei wijze de recht-
bank zal kunnen beïnvloeden die met de grond der zaak gemoeid is".

Uit de gehele, aldus gereconstrueerde tekst van de parlementaire voorbereiding volgt 
dat de wetgever met artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-Wetboek tot doel heeft de toe-
komstige invordering van de schuldvordering van de Staat te vrijwaren door de rechter, " 
volgens de rechtspleging van het kortgeding" de bevoegdheid te verlenen om onder meer 



Nr. 41 - 20.1.05 HOF VAN CASSATIE 153 

het verlenen van een borgtocht te bevelen.
"Het past dat de invordering dier sommen (de schuldvordering van de Staat) gewaar-

borgd zij ... en dat de betaling ervan niet door louter vertragende handelingen kan uitge-
steld worden ... Indien ... de betwisting van de eis van het bestuur voorkomt als steunende 
op een bewijsvoering die nader onderzoek verdient" (of met andere woorden als het voor 
de rechter die uitspraak doet in kort geding niet mogelijk is te zeggen dat het verzet op het 
eerste gezicht niet op een ernstige grond steunt) "doch dat evenwel, om reden hetzij van 
de belangrijkheid der schuldvordering, hetzij van de samenstelling van het bezit van de 
schuldenaar, ... etc. ... het mocht gebeuren dat de schuldvordering van de Staat in gevaar 
is of zou kunnen komen, zal de rechter ervoor moeten zorgen de rechten van de Schatkist 
te vrijwaren door het presteren van een borgtocht te bevelen".

Niet het al dan niet ernstige karakter van de bewijsvoering van de verzetdoende partij 
tegen het dwangbevel dient de rechter dus "op zorgvuldige wijze" te onderzoeken tenein-
de de door de Staat gevorderde maatregel ter vrijwaring van zijn schuldvordering al dan 
niet te bevelen maar wel de omvang van de schuldvordering en het gevaar dat de verzet-
doende partij onvermogend wordt.

Artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-boek bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter "volgens 
de rechtspleging in kort geding" enkel "vóór het vonnis dat het geschil beslecht" kan oor-
delen of de verzetdoende partij, gelet op haar schijnbare schuld en de mogelijkheid dat ze 
ingevorderd kan worden, al dan niet ofwel een provisionele storting zal moeten verrichten 
ofwel een borgtocht zal moeten verlenen ter vrijwaring van de schuldvordering van de 
Staat.

Het staat niet aan de rechter die met toepassing van voormeld artikel 92 over de vraag 
uitspraak doet, de bewijsvoering van de verzetdoende partij betreffende haar belasting-
schuld aan een zorgvuldig onderzoek te onderwerpen en vervolgens, op grond van de uit-
slag van een dergelijk onderzoek, te beslissen dat het verzet tegen het dwangbevel ernstig 
is en geen vertragingsmanoeuvre is zodat de schuldvordering van de Staat niet hoeft of 
niet kan worden gewaarborgd door een borgtocht.

Bijgevolg is niet naar recht verantwoord de beslissing volgens welke de bewijzen van 
de verweersters "wel degelijk relevant zijn (en dat) het verzet tegen het dwangbevel geen 
vertragingsmanoeuvre is zodat er geen grond bestaat om te dezen toepassing te maken van 
artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wetboek", of, met andere woorden, om het verlenen 
van een borgtocht te bevelen (schending van artikel 92, eerste lid van het B.T.W.-wet-
boek, zoals het van toepassing was voor de wetswijziging van maart 1999).

Bovendien gaat de rechter die uitspraak doet volgens de rechtspleging in kort geding 
zijn bevoegdheid te buiten, daar hij niet bevoegd is "om de bewijzen van (de verweer-
sters) op zorgvuldige wijze te onderzoeken en om op grond van zodanig onderzoek te be-
slissen dat de rechtsvordering van eiser die ertoe strekt een waarborg te verkrijgen dat zijn 
schuldvordering zal worden betaald, niet gegrond is (schending van alle in de aanhef van 
het middel aangegeven wettelijke bepalingen, onder meer de artikelen 584, eerste lid en 
1039 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 92, eerste lid van het Wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was op het geschil, onder meer 
bepaalt dat belastingschuldigen die tegen het dwangbevel verzet doen, op de ver-
volging, ingesteld door de administratie die bevoegd is voor de belasting over de 
toegevoegde waarde,  en voor het  vonnis dat  het  geschil  beslecht,  volgens de 
rechtspleging in kort geding veroordeeld kunnen worden om, binnen een door de 
rechter te bepalen termijn, voor de bij het dwangbevel gevorderde sommen of 



154 HOF VAN CASSATIE 20.1.05 - Nr. 41 

voor een gedeelte ervan een provisionele storting te verrichten of een borgtocht 
te verlenen;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat die tekst de bepa-
lingen van artikel 202-2, tweede lid van het koninklijk besluit van 2 maart 1927 
houdende het Wetboek der met het zegel  gelijkgestelde taksen letterlijk heeft 
overgenomen;

Dat het verslag aan de Koning dat aan dat besluit voorafgaat aangeeft in welke 
gevallen het aanbeveling verdient het verrichten van een provisionele storting of 
het verlenen van een borgtocht te bevelen;  dat laatstgenoemde maatregel  kan 
worden bevolen zelfs als de belastingschuldige geen vertragingsmanoeuvres aan-
wendt, mits de rechten van de Schatkist in gevaar zijn of kunnen zijn;

Overwegende dat het arrest beslist dat geen toepassing dient te worden ge-
maakt van het bovenaangehaalde artikel 92, eerste lid, op grond dat de toepas-
sing van die bepaling "enkel verantwoord is als wordt vastgesteld dat de belas-
tingplichtige vertragingsmanoeuvres aanwendt, dat wil zeggen de zaak voor het 
gerecht brengt zonder enige ernstige bewijsvoering" en dat "het standpunt van de 
Staat niet duidelijk genoeg is waardoor de [verweersters] bewijzen kunnen aan-
voeren die wel degelijk relevant zijn";

Dat het arrest aldus voornoemde wetsbepaling schendt;
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 kunnen leiden tot ruimere cassatie;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest de incidentele be-

roepen van de eerste twee verweersters niet gegrond verklaart;
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het tegen de derde verweerster gericht 

is;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in een derde van de kosten; houdt de overige kosten aan en 

laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

20 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick.
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Nr. 42

1° KAMER - 20 januari 2005

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VOERTUIG - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - 
NIEUW VOERTUIG - VERZEKERING - DEKKING VERWORVEN AAN DE VERZEKERDE - VOORWAARDE.

De  dekking  van  de  verzekeringsovereenkomst  betreffende  het  in  die  overeenkomst  
omschreven voertuig waarvan de eigendom wordt overgedragen, blijft  overeenkomstig  
art.  33,  1°,  eerste  lid  van  de  modelverzekeringsovereenkomst  verworven  aan  de 
verzekerde,  wanneer  het  uitgesloten  is  dat  het  in  de  verzekeringsovereenkomst  
omschreven voertuig en het nieuwe voertuig onder dekking van één en dezelfde polis in  
het verkeer worden gebracht1. (Art. 33, 1°, eerste lid van de bijlage van het K.B. 14 dec. 
1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(AXA BELGIUM N.V. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0189.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 november 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. Het is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de 

modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorrijtui-
gen;

- artikel 33, inzonderheid 1° en 2° van de bij dat koninklijk besluit gevoegde model-
overeenkomst;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis bevestigt het vonnis van de eerste rechter, in zoverre dat vonnis 

het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding heeft gesteld en eiseres in 
principe heeft veroordeeld tot vergoeding van de schade die de verweerders hebben gele-
den ten gevolge van het ongeval dat op 23 mei 1997 is veroorzaakt door de door wijlen de 
heer R. bestuurde Renault 21, en in zoverre het haar heeft veroordeeld in de kosten, of-
schoon het vaststelt dat genoemd voertuig niet de Ford Sierra was die was omschreven in 
de tussen wijlen de heer P. R. en eiseres gesloten overeenkomst en het daarentegen niet 
vaststelt dat die Ford ondubbelzinnig niet meer geschikt was om er nog mee te rijden on-
der dekking van de met eiseres gesloten polis. Het beslist aldus op de volgende gronden:

"Artikel 33 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, waar-

1 Zie Cass., 7 okt. 1986, A.R. 7355, nr. 67.
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van de bewoordingen volledig worden overgenomen in artikel 33 van de modelverzeke-
ringsovereenkomst van [eiseres] in hoofdzaak bepaalt dat in geval van overdracht van ei-
gendom van het verzekerde voertuig, de dekking aan de verzekerde verworven blijft ge-
durende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom van het omschreven voertuig en 
dit zonder enige formaliteit, indien het nieuwe voertuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan 
het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat van het overgedragen voertuig.

Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk beslist dat het geval van overdracht van het 
omschreven voertuig moet worden gelijkgesteld met gevallen zoals dat waarin het voer-
tuig ten gevolge van een ongeval buiten gebruik wordt gesteld of aan het verkeer wordt 
onttrokken, wanneer wordt vastgesteld dat met dat voertuig niet meer kan worden gere-
den, wat elke mogelijkheid van bedrog door het gelijktijdig gebruik van dat voertuig of 
van een vervangingsvoertuig  uitsluit  (zie  bijvoorbeeld Cass.,  13 september  1971,  A.C 
1971-1972,  46;  Cass.,  13  december  1974,  A.C. 1974-1975,  444;  Cass.,  29  september 
1982, A.C. 1982-1983, nr. 71; Cass., 12 december 1984, A.C. 1984-1985, nr. 232).

[...]
Te dezen wordt het niet betwist dat R. de Renault heeft gekocht op 15 mei 1997. Dat 

voertuig werd voorzien van de kentekenplaten van de Ford, die in de garage Homburg ge-
stald was met het oog op de wederverkoop ervan. Vaststaat  dat R. op 22 mei met de 
Renault, voorzien van de kentekenplaten van de Ford, naar de garage Digneffe is gereden 
voor onderhoud. De eigenaar is het voertuig dezelfde avond nog komen ophalen. Het on-
geval heeft zich voorgedaan daags daarop. De verbalisanten hebben in dat voertuig alle 
papieren aangetroffen betreffende de Ford. Uit die vaststellingen blijkt dat wijlen R. reeds 
op 15 mei 1997 zijn oude Ford definitief aan het verkeer heeft onttrokken. De rechtbank is 
van oordeel dat die feitelijke omstandigheden gelijkstaan met een overdracht van het oude 
voertuig in de zin van artikel 33 van de modelovereenkomst".

Grieven
Artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 14 december 1992 bepaalt dat alle 

overeenkomsten betreffende [de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen] moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde model-
overeenkomst.

Opdat er sprake zou zijn van overdracht van het voertuig in de zin van artikel 33 van de 
modelpolis, is het niet voldoende dat het in de overeenkomst omschreven voertuig zonder 
nummerplaat gestald is in een garage; tevens is vereist  dat het uitgesloten is dat twee 
voertuigen onder dekking van een en dezelfde polis in het verkeer worden gebracht.

Wat dat betreft sluiten de vaststellingen dat de in de overeenkomst omschreven Ford 
"in de garage Homburg gestald was met het oog op de wederverkoop ervan" en dat de 
kentekenplaat op de nieuwe Renault 21 was aangebracht niet uit dat de Ford gelijktijdig 
met de Renault in het verkeer kon worden gebracht, met name om er een proefrit mee te 
maken met het oog op de wederverkoop ervan.

In werkelijkheid volgt uit de vaststellingen van het vonnis geenszins dat de Ford niet 
meer kon rijden onder dekking van de met eiseres afgesloten polis "B.A.-voertuigen". Al-
dus stelt het vonnis niet vast dat de Ford op de dag van het ongeval of voordien aan het 
verkeer was onttrokken en dat het niet mocht worden getest door een derde "met het oog 
op de wederverkoop ervan" door R. via de garage Homburg.

1. Eerste onderdeel
Bijgevolg heeft het bestreden vonnis niet wettig kunnen beslissen dat de heer R. reeds 

op 15 mei 1997 "de Ford definitief aan het verkeer had onttrokken"zodat dit feit gelijk-
staat met een overdracht van het oude voertuig in de zin van artikel 33 van de modelover-
eenkomst. Door zulks te bevestigen ondanks de voormelde vaststellingen, miskent het ar-
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rest het begrip "overgedragen voertuig" in de zin van artikel 33 en past het die bepaling op 
onwettige wijze toe (schending van artikel 33 van de modelovereenkomst, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 14 december 1992, alsook van artikel 1, eerste lid van dat besluit).

2. Tweede onderdeel
Doordat het bestreden vonnis beslist dat R. op het ogenblik van het ongeval nog gedekt 

was door de met eiseres afgesloten polis, ofschoon het niet vaststelt dat het in de overeen-
komst omschreven voertuig definitief aan het verkeer onttrokken was, maar enkel dat "het 
(zonder kentekenplaat) in de garage Homburg gestald was met het oog op de wederver-
koop ervan", miskent het zowel artikel 33 van de bij het koninklijk besluit van 14 decem-
ber 1992 gevoegde modelovereenkomst als de verbindende kracht van de tussen R. en ei-
seres gesloten overeenkomst (cf. wat dat betreft, de bovenaangehaalde redenen van het 
vonnis), daar artikel 33 van die overeenkomst uitsluit dat twee voertuigen die gelijktijdig 
in het verkeer kunnen worden gebracht door één en dezelfde verzekeringspolis kunnen 
worden gedekt (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 33, 1°, eerste lid van de modelovereen-

komst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheids-verzekering  inzake 
motorrijtuigen, de dekking, in geval van overdracht van eigendom van het in de 
verzekeringsovereenkomst omschreven voertuig, aan de verzekerde verworven 
blijft gedurende 16 dagen vanaf die overdracht, en dit zonder enige formaliteit, 
indien het nieuwe rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt 
onder de kentekenplaat van het overgedragen voertuig;

Dat die bepaling enkel van toepassing is wanneer het uitgesloten is dat het om-
schreven voertuig en het nieuwe voertuig onder dekking van één en dezelfde po-
lis in het verkeer worden gebracht;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de verzekerde van eiseres 
op 15 mei 1997 een Renault heeft gekocht ter vervanging van zijn Ford, die met 
het oog op wederverkoop gestald werd in een garage, en dat het nieuwe voertuig, 
waarop de kentekenplaten van de Ford waren aangebracht, op 23 mei 1987 be-
trokken raakte in een ongeval;

Dat de appèlrechters noch uit die vaststellingen noch uit enige andere vermel-
ding van het vonnis de overdracht of de definitieve buitengebruikstelling van het 
aangewezen voertuig wettig hebben kunnen afleiden;

Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het bestreden vonnis leidt tot de ver-

nietiging van het vonnis van 8 april 2003 dat het gevolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis en doet het vonnis van 8 april 2003 nietig;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

dende in hoger beroep.

20 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

Nr. 43

1° KAMER - 21 januari 2005

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - 
EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN RECHTER - DRAAGWIJDTE.

Het staat aan de rechter, aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van art.  
70, §1 B.T.W.-Wetboek te toetsen, te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon 
overgaan tot  het  opleggen van een administratieve  geldboete  van zodanige  omvang  
daarbij in acht nemend in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de  
sanctie;  dit  toetsingsrecht  houdt  echter  niet  in  dat  hij  op  grond  van  een  subjectieve 
appreciatie  van  verzachtende  omstandigheden  eigen  aan  de  persoon  van  de 
belastingschuldige om loutere redenen van opportuniteit  en tegen wettelijke regels in,  
boeten kan kwijtschelden of verminderen1. (Artt. 70, §1 en 84 W.B.T.W.; Art. 1 K.B. nr. 41 
van 30 januari 1987)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. CUSTOMS AND TRAFFIC DAVA N.V.)

Conclusies van de heer advocaat-generaal Dirk Thijs:
1.  Uit  verklaringen  die  door  verschillende  betrokkenen  werden  afgelegd  in  een 

strafdossier  in  verband  met  fictieve  uitvoer  van  electroapparatuur  naar  het  Groot-
Hertogdom- Luxemburg bleek dat goederen die door een firma Delcon als onherroepelijk 
bestemd  voor  het  buitenland  werden  aangewezen,  in  werkelijkheid  het  Belgisch 
grondgebied  nooit  hadden  verlaten:  de  goederen  werden  opgehaald  door  verweerster 
onder dekking van een CMR-vrachtbrief die een buitenlandse bestemming aangaf, maar 
naar haar magazijnen te Leuven vervoerd, waar ze nadien door de firma Delcon terug 
werden opgehaald om naar Belgische afnemers te worden gebracht. Op grond van artikel 
6 van het K.B. nr. 18 werd verweerster hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de betaling 
van de op de leveringen in België verschuldigde B.T.W., intresten en de boeten.

Uit hoofde van die feiten werd een dwangbevel uitgevaardigd lastens verweerster tot 
vordering  van  de  ontdoken  B.T.W.  en  bijhorigheden,  waaronder  de  wettelijke  boete, 
berekend in toepassing van artikel 7O, §1 van het B.T.W.- Wetboek op tweemaal het 
bedrag van de ontdoken rechten.

Verweerster tekende tegen dit dwangbevel verzet aan dat bij vonnis van 12 november 
1996 door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven gegrond werd verklaard.

Ingevolge eisers hoger beroep oordeelde de appelrechter dat de door de administratie 
aangevoerde inbreuk bewezen is, zodat het verzet van verweerster tegen het dwangbevel 
wordt verworpen wat de gevorderde belasting betreft. De appelrechter herleidt echter de 
op grond van artikel 7O, §1 van het B.T.W.-Wetboek opgelegde boete van het dubbele 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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van de ontdoken belasting tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de ontdoken rechten.
Tegen deze laatste beslissing heeft eiser zich in cassatie voorzien.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de door het arrest uitgesproken 

vermindering van de opgelegde boete strijdig is met het voorschrift van art. 7O, §1 van 
het B.T.W.-Wetboek, alsook met de bepalingen van het K.B. nr. 41 van 3O januari 1987 
nu het toetsingsrecht van de administratieve geldboete niet  inhoudt dat de rechter om 
loutere  redenen  van  opportuniteit,  en  tegen  wettelijke  voorschriften  in,  de  opgelegde 
boeten kan kwijtschelden of verminderen. Uit de in het arrest aangenomen verzachtende 
omstandigheden kan volgens eiser niet afgeleid worden dat de toepassing van de door de 
wet  vastgestelde  boete  onverenigbaar  is  met  dwingende  bepalingen  van  intern  of 
internationaal recht.

3. Artikel 7O, §1 van het B.T.W.-Wetboek schrijft voor dat “voor iedere overtreding 
van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt opgelegd gelijk aan het 
dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting”.

De krachtens dat artikel opgelegde boete kan verminderd worden in de gevallen en 
onder de voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit nr. 41 van 3O januari 1987 en 
in de daarbij gevoegde schalen.

Krachtens het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit zijn de schalen voor 
vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van toepassing ten aanzien van 
overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan 
mogelijk te maken.

Het  arbitragehof  oordeelde  bij  arrest  van  24  februari  1999  dat  artikel  7O van  het 
B.T.W.-Wetboek de artikelen 1O en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre het in die 
zin  wordt  geïnterpreteerd  dat  het  de  rechter  bij  wie  een  verzet  tegen  dwangbevel 
aanhangig is, toestaat op de beslissing een fiscale geldboete op te leggen, een controle met 
volle rechtsmacht uit te oefenen (Arbitragehof nr. 22/99, 24 februari 1999, B.S. 3O april 
1999; T.F.R. 1999, 388).

Inzake administratieve sancties houdt “de volle rechtsmacht” in dat de rechter minstens 
de feiten, de correcte toepassing van het recht en de evenredigheid tussen overtreding en 
sanctie  moet  kunnen  controleren  en  in  voorkomend geval  alle  feitelijke  en  juridische 
onderdelen van de beslissing ongedaan moet kunnen maken.

De rechterlijke controle is ter zake een volledige rechtmatigheidscontrole die minstens 
moet slaan op de feiten (bv. de werkelijkheid van de overtreding), de overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen en algemene rechtsbeginselen en de evenredigheid tussen de 
overtreding en de sanctie (Advies R.v.St. nr. 28.776, Parl. St. Kamer 1998-99, p. 15-16, 
nr. 2O31/1).

Inzake de rechterlijke toetsing van administratieve sancties opgelegd aan een B.T.W.- 
plichtige,  oordeelde  Uw  Hof  in  een  arrest  van  5  februari  1999  dat  de  rechter  de 
mogelijkheid  moet  hebben  om de  werkelijkheid  na  te  gaan  van  de  sanctionering  en 
eveneens te beoordelen of de sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, en 
inzonderheid of zij niet indruist tegen specifieke wettelijke bepalingen of tegen algemene 
rechtsbeginselen, en of zij niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur. 
De uitoefening van dit  toetsingsrecht houdt evenwel niet  in dat de rechter om loutere 
redenen van opportuniteit of billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van 
verplichtingen die hem wettelijk zijn opgelegd door de overheid (Cass., 5 februari 1999, 
A.C. 1999, nr. 67).

De uitsluiting van de opportuniteitsbeoordeling kan evenwel niet voor gevolg hebben 
dat  de  boete  niet  kan  worden  verminderd,  zelfs  niet  bij  onevenredigheid  met  de 
overtreding.
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Met  de  rechtsleer  kan worden aangenomen dat  een  dergelijke  lezing van geciteerd 
arrest niet in overeenstemming te brengen is met de eis van volle rechtsmacht van artikel 
6  van  het  E.V.R.M.  die  tevens  tot  uiting  komt  in  voormelde  rechtspraak  van  het 
Arbitragehof ( o.m. J. PUT, “Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht”, 
R.W. 2OO1-2OO2,  nr.  34,  2O  april  2OO2,  12O4,  nr.  27;  M.  MAUS,  “Kritische 
bemerkingen bij  de arresten van het  Hof van Cassatie  van 5 februari  1999 inzake de 
fiscaal-administraieve sancties”, A.J.T. 1998-99, 985-986).

De rechter moet kunnen nagaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk en in 
voorkomend  geval  de  opgelegde  administratieve  sancties  verminderen.  Het 
zorgvuldigheidsbeginsel houdt immers in dat bij de voorbereiding en bij het nemen van 
een overheidsbesluit alle relevante factoren en omstandigheden worden afgewogen; als 
materiële component zit hierin onder meer vervat dat de voor de belanghebbende nadelige 
gevolgen niet  onevenredig mogen zijn in verhouding tot  de met  het  besluit  te  dienen 
doelen (W. LAMBRECHTS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK (ed.),  Algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 3O-
31).

De sanctiemaat mag dus niet onevenredig zijn in verhouding tot de handhavings- en 
repressiedoelstelling,  waarbij  de  ernst  van de overtreding de eerste  wegingsfactor  van 
belang blijft. Bedoeld cassatiearrest moet dan zo worden gelezen dat de beslissing wel op 
zorgvuldigheid  (inclusief  evenredigheid)  kan  worden  getoetst,  maar  niet  op  loutere 
opportuniteit en billijkheid (bv. verzachtende omstandigheden). De evenredigheid wordt 
dan een onderdeel van de rechtmatigheidscontrole ( J. PUT, o.c., 12O4, nr. 27, in fine).

In arresten van 24 januari 2OO2 heeft Uw Hof overigens expliciet bevestigd dat het 
toetsingsrecht van administratieve sancties in het bijzonder aan de rechter moet toelaten 
na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te 
onderzoeken  of  het  bestuur  naar  redelijkheid  kon  overgaan  tot  het  opleggen  van  een 
administratieve geldboete van zodanige omvang; dat hij hierbij inzonderheid acht mag 
slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze 
waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld. Uw Hof wees er andermaal op dat dit 
toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit en tegen 
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen (Cass., 24 januari 2OO2, 
A.R.  nrs.  C.OO.O234.N-C.OO.O442.N;  C.OO.O3O7.N-C.OO.O599.N;  F.OO.OO99.N, 
www. cass.be).

Eiser in cassatie gaat er in zijn voorziening terecht van uit dat onevenredigheid tussen 
een  sanctie  en  de  bestanddelen  van  een  inbreuk  wijst  op  een  objectieve  verhouding 
waarbij  de  feiten  ten  opzichte  van  de  sanctie  afgewogen  worden,  daarbij  abstractie 
makend van een subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de 
persoon van de belastingschuldige.

Aangaande  de  door  verweerster  begane  inbreuken  stelt  het  bestreden  arrest  het 
volgende vast:

“Uit de vaststaande feiten blijkt dat (verweerster) haar medewerking heeft verleend aan 
een mechanisme dat er op gericht was btw-fraude te organiseren. Het is immers niet aan-
nemelijk dat (verweerster), die een professioneel is inzake vervoer, er kon aan twijfelen 
dat de praktijk die met haar medeweten werd toegepast geheel ongeoorloofd was. De na te 
leven rechtsregels waren eenvoudig, goed gekend en trouwens niet voor misverstand vat-
baar: vrijstelling van btw was slechts mogelijk indien de in ontvangst genomen goederen 
werden uitgevoerd. (Verweerster) nu stemde in met een (voorgewende ) vervoeropdracht 
waarvan bij voorbaat vaststond dat ze deze niet zou uitvoeren, ze liet goederen uit haar 
magazijn halen terwijl ze die moest uitvoeren en factureerde aan een bestemmeling fictie-
ve vervoerprestaties. De tekortkoming doet kwade trouw blijken en is dus zeer ernstig” 
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(bestreden arrest, p. 9, nr. 18). 
Het bestreden arrest neemt aldus enerzijds aan dat de overtreding werd begaan met het 

oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, in de zin 
van voormeld artikel 1 van het K.B. nr. 41 van 3O januari 1987.

Anderzijds vermindert  het hof van beroep de boete tot het bedrag van de ontdoken 
rechten op grond dat “als enige verzachtende omstandigheid in aanmerking kan worden 
genomen dat niet blijkt dat geïntimeerde de fraude mee bedacht heeft en ze er schijnbaar 
slechts een beperkt voordeel uit gehaald heeft. Ze heeft prestaties gefactureerd die ze niet 
heeft  dienen  uit  te  voeren  (haar  facturen  werden  niettemin  per  cheque  betaald  door 
ROSIER),  maar  de  gezamenlijke  waarde  ervan  beliep  hooguit  enkele  tienduizenden 
franken”.

De appelrechter  stelt  aldus niet  vast  dat de administratie niet  naar  redelijkheid kon 
overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang gelet 
op de aard van de feiten, doch hij beperkt zich ertoe zijn subjectieve beoordeling in plaats 
te stellen van de wettelijk omschreven sanctie.

Bij deze appreciatie verliest de appelrechter daarenboven uit het oog dat het litigieus 
dwangbevel  niet  werd  uitgevaardigd  tot  invordering  van  de  door  verweerster 
verschuldigde B.T.W. wegens het factureren van beperkte (fictieve) vervoerprestaties van 
‘enkele tienduizenden franken’, doch wel tot invordering van de door derden ontdoken 
B.T.W.  waartoe  hij  als  commissionair-expediteur  of  vervoerondernemer  hoofdelijk 
aansprakelijk werd gesteld ingevolge de fictieve uitvoer van electroapparatuur op grond 
van artikel 6 van het K.B. nr. 18. 

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de admini-

stratie geldboete en de kosten. 

ARREST

(A.R. C.02.0572.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 april 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt samengevat:
In het arrest wordt vastgesteld dat verweerster, onder dekking van een vracht-

brief met buitenlandse bestemming, goederen naar een Belgisch adres heeft ver-
voerd, waar ze door Belgische afnemers werden opgenomen en aldus de B.T.W. 
op die levering werd ontdoken.

Uit hoofde van die feiten werd een dwangbevel uitgevaardigd tot vordering 
van de belasting en bijhorigheden, waaronder de wettelijke boete, berekend in 
toepassing van artikel 70, §1 Wb. B.T.W., op tweemaal het bedrag van de ontdo-
ken rechten.

Verweerster tekende tegen dit dwangbevel verzet aan. Dit verzet werd door de 
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Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven bij vonnis van 12 november 1996 ge-
grond verklaard. Deze uitspraak werd echter door het bestreden arrest hervormd. 
De appèlrechter oordeelt dat de door de administratie aangevoerde inbreuk be-
wezen is, en verwerpt het verzet van verweerster tegen het dwangbevel, wat de 
gevorderde belasting betreft. Hij herleidt echter de boete tot een bedrag gelijk 
aan het bedrag van de ontdoken rechten.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70 tot en met 72, inzonderheid 70, §1 en 72 en voor zoveel als nodig 84 

van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (Wb. BTW);
- artikel 1, inzonderheid de laatste alinea van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 janua-

ri 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk 
van de belasting over de toegevoegde waarde;

- voor zoveel als nodig, het zogenoemd beginsel dat evenredigheid tussen een inbreuk 
en haar sanctie oplegt.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep zegt dat het door eiser ingesteld hoger beroep als volgt gegrond is. 

Het arrest:
"Bevestigt  het bestreden vonnis enkel waar het verzet wordt ontvangen, de vergoe-

dingseis van (verweerster) wordt verworpen en de kosten worden begroot,
Opnieuw beslissend voor het overige,
Zegt dat het verzet enkel gegrond is wat de in het dwangbevel van 12 februari 1986 op-

gelegde boete betreft, maar ongegrond voor het overige;
Doet het dwangbevel enkel teniet waar het een boete oplegt van 2.576.354 frank en 

zegt dat de boete ten laste van (verweerster) op grond van artikel 70 BTW-Wetboek vast-
gesteld wordt op 31.933,07 euro.

Veroordeelt (verweerster) in 4/5 van de gedingskosten, zowel in eerste aanleg als in ho-
ger beroep, deze laatste begroot op 490,83 euro voor haarzelf en op 490,83 euro voor (ei-
ser), en laat het overige 1/5 ten laste van laatstgenoemde".

Deze uitspraak is gemotiveerd met de volgende overwegingen:
"17. De boete die met toepassing van artikel 70 BTW-Wetboek werd opgelegd beloopt 

het dubbel van het bedrag van de ontdoken rechten.
Desbetreffend stelt (verweerster) dat ze kan bogen op verzachtende omstandigheden die 

een kwijtschelding of minstens een vermindering van de boete tot 20 pct. wettigen.
Artikel 70 van het BTW-Wetboek sluit rechterlijke toetsing van de opgelegde boete 

niet uit.
18. Uit de vaststaande feiten blijkt dat (verweerster) haar medewerking heeft verleend 

aan een mechanisme dat er op gericht was BTW-fraude te organiseren.
Het is immers niet aannemelijk dat (verweerster), die een professioneel is inzake ver-

voer, er kon aan twijfelen dat de praktijk die met haar medeweten werd toegepast geheel 
ongeoorloofd was. De na te leven rechtsregels waren eenvoudig, goed gekend en trou-
wens niet voor misverstand vatbaar; vrijstelling van btw was slechts mogelijk indien de in 
ontvangst genomen goederen werden uitgevoerd.

(Verweerster) nu stemde in met een (voorgewende) vervoeropdracht waarvan bij voor-
baat vaststond dat ze deze niet zou uitvoeren, ze liet goederen uit haar magazijn halen ter-
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wijl ze die moet uitvoeren en factureerde aan een bestemmeling fictieve vervoerprestaties. 
De tekortkoming doet kwade trouw blijken en is dus zeer ernstig.

19. Als enige verzachtende omstandigheid kan in aanmerking worden genomen dat niet 
blijkt dat (verweerster) de fraude mee bedacht heeft en ze er schijnbaar slechts een be-
perkt voordeel uit gehaald heeft.

Ze heeft prestaties gefactureerd die ze niet alleen heeft dienen uit te voeren (haar factu-
ren werden niettemin per cheque betaald door R.), maar de gezamenlijke waarde ervan 
beliep hooguit enkele tienduizenden franken.

In de gegeven omstandigheden acht het hof een boete gelijk aan het bedrag van de ont-
doken rechten, hetzij 1.288.177 BEF - thans 31.933,07 euro - dan ook adequaat".

Grieven
In artikel 70, §1 Wb. B.T.W., wordt voorgeschreven: "Voor iedere overtreding van de 

verplichting de belasting te voldoen, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele 
van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting". De tekst zegt niet "mag worden", of 
"een boete gaande tot het dubbele". Het vaststellen van de boete op het dubbele is dus wel 
een formeel voorschrift van de wetgever.

Dit voorschrift bindt eveneens de rechter die geadieerd wordt om een geschil over het 
bestaan van de inbreuk of de daarop toepasselijke sanctie te beslechten.

De door de vermelde bepalingen van de artikelen 70 tot en met 72 Wb. B.T.W., opge-
legde boete wordt in de regel opgelopen door het enkele feit van de overtreding, ongeacht 
de goede trouw, de kwade trouw of de feitelijke vergissing van de overtreder of van een 
eventuele rechtsdwaling.

De krachtens artikel 70, §1 Wb. B.T.W. opgelegde boete kan weliswaar verminderd 
worden in de gevallen en onder de voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit nr. 
41 van 30 januari 1987 en in de daarbij gevoegde bijlage. Krachtens het laatste lid van ar-
tikel 1 van dit koninklijk besluit mogen de in de bijlage vermelde verminderingen echter 
niet toegepast worden in geval van opzettelijke fraude.

In het arrest wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat verweerster in casu deel heeft genomen 
aan een georganiseerde fraude, en dat kwade trouw bewezen is.

De toegestane vermindering van de opgelegde wettelijke  boete  is  derhalve met  het 
voorschrift van (het koninklijk besluit nr. 41) artikel 1, laatste lid van het vermelde ko-
ninklijk besluit onverenigbaar. Daarbij mag benadrukt worden dat dit voorschrift zowel de 
administratie als de rechter bindt.

De rechter, voor wie een administratieve geldboete opgelegd op grond van de artikelen 
70 tot 72 van het B.T.W.-Wetboek wordt bestreden, mag de wettelijkheid van die sanctie 
onderzoeken, en mag in het bijzonder nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn voor die sanctie, en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van 
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbe-
ginselen.

Dit toetsingsrecht kan in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf al 
dan niet evenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het 
bestuur naar redelijkheid kan overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete 
van zulkdanige omvang.

Dit toetsingsrecht houdt daarentegen niet in dat de rechter om loutere redenen van op-
portuniteit, en tegen wettelijke voorschriften in, de opgelegde boeten kan kwijtschelden of 
verminderen.

Onevenredigheid tussen een sanctie en de bestanddelen van een inbreuk wijst op een 
objectieve verhouding: daartoe moeten de feiten ten opzichte van de sanctie afgewogen 
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worden, los van de bijzondere omstandigheden eigen aan elk individueel geval. Een sub-
jectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden, eigen aan elk individueel geval, 
kan voor het beoordelen nopens het al of niet bestaan van onevenredigheid niet in aanmer-
king komen. 

In de onderhavige zaak wordt door de appèlrechter vastgesteld, enerzijds dat verweer-
ster haar medewerking heeft verleend aan een mechanisme dat erop gericht was B.T.W.-
fraude te organiseren, dat haar tekortkoming kwade trouw doet blijken en zeer ernstig is, 
anderzijds dat als verzachtende omstandigheid in aanmerking kan genomen worden dat 
niet blijkt dat zij de fraude mee bedacht heeft, en er schijnbaar slechts een beperkt voor-
deel uit gehaald heeft.

Uit de in het arrest aangenomen verzachtende omstandigheid kan derhalve niet afgeleid 
worden dat de toepassing van de door de wet vastgestelde boete onverenigbaar is met 
dwingende bepalingen van interne of internationaal recht. De appèlrechter stelt niet vast 
dat de administratie niet naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een admini-
stratieve geldboete van zodanige omvang. Hij beperkt er zich toe, zijn subjectieve beoor-
deling in de plaats te stellen van de wettelijk omschreven sanctie.

Besluit
De door het arrest uitgesproken vermindering van de opgelegde boete derhalve strijdig 

is met het voorschrift van artikel 70, §1 Wb. B.T.W., alsook met de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en voor zoveel als nodig, van de andere in de 
aanhef van onderhavig middel vermelde wetsbepalingen. Deze uitspraak kan ten andere 
niet verrechtvaardigd worden door de toepassing van enig algemeen beginsel van interne 
of internationaal recht, en meer bepaald van het zogenoemd beginsel dat evenredigheid 
tussen een inbreuk en haar sanctie oplegt. De vermelde wetsbepalingen en rechtsbeginse-
len worden derhalve door het arrest geschonden.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 70, §1 van het BTW-Wetboek, voor iedere 

overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt op-
gelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting; 

Dat, krachtens artikel 84 van dat wetboek, binnen de door de wet gestelde 
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald wordt volgens 
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld;

Dat, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 
tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, de scha-
len voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van toepassing 
zijn ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ont-
duiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken;

Overwegende dat belastingschuldigen tegen een dwangbevel van de invorde-
ringsambtenaar verzet kunnen doen;

Dat de rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van het 
genoemde artikel 70 van het BTW-Wetboek, te toetsen, de wettelijkheid van die 
sanctie mag onderzoeken, en in het bijzonder mag nagaan of die sanctie verzoen-
baar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne 
recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen;

Dat dit toetsingsrecht in het bijzonder aan de rechter moet toelaten na te gaan 
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te 
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onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van 
een administratieve geldboete van zodanige omvang;

Dat hij hierbij inzonderheid acht mag slaan op de zwaarte van de inbreuk, de 
hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken 
werd geoordeeld, maar hierbij in acht moet nemen in welke mate het bestuur zelf 
gebonden was in verband met de sanctie;

Dat dit toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter op grond van een subjectieve 
appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de be-
lastingschuldige om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels 
in, boeten kan kwijtschelden of verminderen;

Overwegende dat het arrest, dat op dat punt niet wordt bekritiseerd, aanneemt 
dat "artikel  70 van het  BTW-Wetboek rechterlijke toetsing van de opgelegde 
boete niet uit(sluit)";

Dat de appèlrechter beslist dat de tekortkoming (van verweerster) kwade trouw 
doet blijken en dus zeer ernstig is; dat hij aldus aanneemt dat de overtreding be-
gaan werd met het oog op ontduiken van BTW of ontduiking ervan mogelijk te 
maken;

Dat de appèlrechter evenwel oordeelt: "Als enige verzachtende omstandigheid 
kan in aanmerking worden genomen dat niet blijkt dat (verweerster) de fraude 
mee bedacht heeft en ze er schijnbaar slechts een beperkt voordeel uit gehaald 
heeft. Ze heeft prestaties gefactureerd die ze niet heeft dienen uit te voeren (haar 
facturen werden niettemin per cheque betaald door R.), maar de gezamenlijke 
waarde ervan beliep hooguit enkele tienduizenden franken";

Dat de appèlrechter op grond van die gegevens niet mocht beslissen dat de 
door het bestuur opgelegde boete moest worden verminderd tot het bedrag van 
de ontdoken rechten;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt over de geldboete en de 

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

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

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

21 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Clae-
ys Boúúaert en Verbist.
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Nr. 44

1° KAMER - 21 januari 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
FAILLIETVERKLARING VAN DE WERKGEVER - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING VAN DE 
WERKNEMER - BEREKENING DOOR DE CURATOR.

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - 
FAILLIETVERKLARING VAN DE WERKGEVER - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING VAN DE 
WERKNEMER - BEREKENING DOOR DE CURATOR.

1º en 2° Nu in de regel het bij art. 19, 3°bis Hypotheekwet gevestigde voorrecht niet van 
toepassing  is  op  de  sociale-zekerheidsbijdragen  van  de  werknemer  en  de 
bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het loon waarop de werknemer recht had  
ingevolge  prestaties  geleverd  voor  het  faillissement,  volgt  hieruit  dat  de  curator  de 
schuldvordering van de werknemer met  betrekking tot  voor het faillissement ontstane  
vorderingen dient te berekenen op grond van het brutoloon, verminderd met de sociale-
zekerheidsbijdrage van de werknemer en met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing,  
vastgesteld op grondslag van de bruto-inkomsten verminderd met de verplichte sociale  
inhoudingen, en de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstort aan het bestuur als de rang 
van de respectieve voorrechten dit toestaat1.  (Art. 270, 6° W.I.B. 1992, gew. wet 22 juli 
1993; Artt. 272 en 273 W.I.B. 1992; Art. 88 en bijlage III K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

(Mrs. C. Van Buggenhout en M. Schoenmaekers, curatoren over het faillissement van Boelwerf N.V. T. V. e.a.)

Conclusies van de heer advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. In het enig middel tot cassatie verwijten eisers het bestreden arrest te hebben beslist 

dat  de  Belgische  Staat  voor  de  bedrijfsvoorheffing  uit  hoofde  van  de  aangifte  van 
schuldvordering, die eerste verweerder voor het brutoloon in het faillissement BOELWERF 
N.V. deed, het voorrecht geniet in de rang waarin artikel 423 van het W.I.B. (1992) bij het 
openvallen van het faillissement voorzag en dat de curatoren bij toepassing van artikel 
27O, 6° W.I.B. (1992) verplicht zijn om de dividenden die binnen deze rang beschikbaar 
zijn, in handen van de Belgische Staat te vereffenen, en bijgevolg het gerealiseerd actief 
op de schuldvorderingen van eerste verweerder en de Belgische Staat moeten toerekenen 
overeenkomstig de hoger vastgestelde rangorde.

Zodoende zou het Hof van Beroep de artikelen 7, 8, 9 en 15 van de Hypotheekwet 
evenals de artikelen 422 en 423 W.I.B. (1992) hebben miskend. Tevens zou het bestreden 
arrest aldus aan artikel 27O, 6° W.I.B. (1992) een voorwaarde hebben toegevoegd en zou 
het derhalve niet naar recht zijn verantwoord.

2.  Uit  het  bestreden arrest  blijkt  dat  eisers  in  de door  hen voorgelegde afrekening, 
tweemaal  de  forfaitair  berekende bedrijfsvoorheffing a  rato  van 27,25% in mindering 
brengen  van  de  schuldvordering  van  eerste  verweerder,  een  eerste  maal  voor  de 
berekening van het nettoloon, dat met toepassing van de door Uw Hof gehuldigde stelling 
(Cass. 23 november 1992, A.C. 1991-92,1339) bevoorrecht is op grond van de artikelen 
19.3bis en 19.4 Hypotheekwet, een tweede maal op het saldo van het nettoloon dat na 
aftrek van de nettotussenkomst van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen,  aan 
eerste verweerder toekomt.

Deze berekeningswijze werd reeds door Uw Hof in zijn arrest van 23 mei 1996 als 
onwettig beschouwd (R.W. 1996-97, 563, met conclusie van Advocaat-Generaal M. DE 
SWAEF, T.B.H. 1996, 718, met noot TH. WERQUIN).

Na onderzoek van de terzake toepasselijke fiscale wetsbepalingen en van de bepalingen 

1 Zie de conclusie van het O.M.



Nr. 44 - 21.1.05 HOF VAN CASSATIE 167 

van  de  Faillissementswet  besliste  Uw  Hof  in  voornoemd  arrest  dat  “  de  curator  de 
schuldvordering van de werknemer voor vor-

deringen ontstaan vóór het faillissement moet berekenen op grond van het bruto-loon, 
verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage van de werknemer en met de forfaitair be-
rekende bedrijfsvoorheffing; (dat) de curator de forfaitaire bedrijfsvoorheffing vaststelt op 
grondslag van  de bruto-inkomsten verminderd  met  de  verplichte  sociale  inhoudingen; 
(dat) hij de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstort aan het bestuur, als de rang van de 
respectieve voorrechten dit toestaat”, met andere woorden indien de schuldvordering van 
de fiscus uit hoofde van de bedrijfsvoorheffing in nuttige orde van verdeling komt.

Uw Hof kwam tot dit besluit na de vaststelling dat uit de parlementaire voorbereiding 
van  de  wet  van  22  juli  1993,  die,  met  het  oog  op  een  betere  inning  van  de 
bedrijfsvoorheffing, aan de curator bijkomende verplichtingen heeft opgelegd, waardoor 
hij  aan  dezelfde  verplichtingen  werd  onderworpen  als  de  werkgever,  zijnde  de 
verplichting tot inhouding aan de bron van de bedrijfsvoorheffing en de storting ervan aan 
de fiscus, "blijkt dat de wetgever de rangorde van de bestaande voorrechten en de door de 
wet opgelegde regels voor de verdeling bij de samenloop niet heeft willen wijzigen".

3. Overeenkomstig artikel 19.3°bis Hypotheekwet geniet de werknemer ten aanzien van 
zijn werkgever voor het loon, zoals bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965, van 
een algemeen voorrecht op roerende goederen.

Naar luid van de rechtspraak van Uw Hof strekt het in artikel 19. 3°bis Hypotheekwet 
ingestelde voorrecht zich niet uit  tot de werknemersbijdragen inzake sociale zekerheid 
evenmin als tot de bedrijfsvoorheffing, die in mindering worden gebracht van het brutobe-
drag van het loon van de werknemer (Cass. 23 november 1992,  Pas.  1992, I, 1295; E. 
DIRIX, “Overzicht Rechtspraak, Voorrechten en Hypotheken”, T.P.R. 1998, 511 e.v., m.i.b. 
nr. 51). Met andere woorden, het in artikel 19.3° bis Hypotheekwet voorziene voorrecht is 
beperkt tot het nettoloon, dat door de werkgever aan de werknemer wordt uitbetaald2.

Deze stelling  is  gestoeld  op  het  feit  dat,  zo  de  sociale  zekerheidsbijdragen van de 
werknemer  en  de  bedrijfsvoorheffing  deel  uitmaken  van  het  loon,  de  werknemer 
tegenover  zijn  werkgever  of,  ingeval  van  faillietverklaring  dezer  tegenover  de 
gezamenlijke schuldeisers, geen vorderingsrecht kan doen gelden tot uitbetaling in zijn 
handen van de uit dien hoofde door de werkgever ingehouden bedragen.

2 De wijzigingsbepalingen, opgenomen in de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van onder-
nemingen, meer in het bijzonder artikel 81, breiden het begrip "recht op de betaling van het hem ver-
schuldigd loon", waarover de werknemer ten aanzien van zijn werkgever beschikt en dat is neerge-
legd in de wet van 12 april 1965, uit tot het loon 'vooraleer de inhoudingen krachtens de belasting-
wetgeving en de wetgeving op de sociale zekerheid in mindering zijn gebracht', en verruimen vervol-
gens het voorrecht, voorzien bij artikel 19.3° bis Hypotheekwet, in dezelfde mate .
Deze wijzigingen worden als  volgt  verantwoord in de Memorie van Toelichting (Kamer,  Zitting 
2001-2002, Doc. 50-1687/001, p. 48):
'Het doel van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers 
bestaat er niet in te bepalen hetgeen aan de werknemer verschuldigd is, maar wel de betaling van 
hetgeen  hem  verschuldigd  is,  te  beschermen.  Daartoe  bepaalt  artikel  81  uitdrukkelijk  dat  de 
werknemer recht heeft op de betaling van het loon (in de zin van artikel 2 van deze wet van 12 april 
1965) dat hem verschuldigd is krachtens de rechtsbronnen bepaald in artikel 51 van de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Dit recht op betaling van het loon heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer, dit betekent 
vóór ondermeer de fiscale inhoudingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale inhoudingen (persoonlijke 
werknemers-bijdragen) verricht werden. Zulke inhoudingen zouden niet kunnen verricht worden in-
dien de werknemer geen recht had op de betaling van zijn brutoloon".
De hiervoren aangehaalde wijzigingen, die tot op heden niet in werking zijn getreden, doen evenwel 
geen afbreuk aan de door het  bestreden arrest vastgestelde handelwijze,  gestoeld op de in voege 
zijnde wetsbepalingen op het ogenblik van het openvallen van het faillissement.



168 HOF VAN CASSATIE 21.1.05 - Nr. 44 

Voor  de  inning  van  de  sociale  zekerheidsbijdragen  van  de  werknemer  en  de 
bedrijfsvoorheffing hebben, naar de rechtspraak van Uw Hof, onder meer neergelegd in 
voornoemd arrest van 23 november 1992, de R.S.Z. en de fiscus, bij uitsluiting van de 
werknemer, een vorderingsrecht lastens de werkgever.

4. Uit voornoemde rechtspraak van Uw Hof volgt dat de schuldvordering, die de fiscus 
lastens de werkgever uit hoofde van bedrijfsvoorheffing bezit, een eigen bestaan kent, dat 
onderworpen is aan de bepalingen van de fiscale wet (onder meer artikelen 270-275 tot 
uitvoering van het W.I.B., 86 e.v. K.B. tot uitvoering van het W.I.B. en bijlage III aan 
voornoemd K.B.), waaraan ten voordele van de fiscus de voorrechten kleven, die door de 
fiscale wetgeving zijn ingevoegd, en waarvoor de fiscus beschikt over de bij de fiscale 
wet voorziene invorderingsmogelijkheden.

Deze stelling wordt overigens ook in de rechtsleer gehuldigd3.
5. Deze aan de fiscus uit hoofde van bedrijfsvoorheffing toegekende rechten dienen ten 

aanzien van de werkgever, zijnde de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing, te worden 
uitgeoefend.

Het  bestreden  arrest  heeft  dan  ook  terecht,  met  bevestiging  van  het  vonnis  a  quo, 
aangenomen dat  na  het  faillissement  van de  werkgever  de fiscus  ten aanzien van  dit 
faillissement zijn rechten, met inbegrip van het bij de fiscale wetten toegekend voorrecht, 
kan  laten  gelden  uit  hoofde  van  de  niet  doorgestorte  bedrijfsvoorheffing  als  een 
schuldvordering  in  de  massa,  die  aan  de  uit  het  faillissement  voortspruitende 
samenloopsituatie is onderworpen.

Luidens  artikel  422  W.I.B.  1992,  zoals  van  kracht  bij  het  openvallen  van  het 
faillissement van de N.V. BOELWERF, had de openbare schatkist voor de invordering van de 
directe belastingen in hoofdsom en opcentiemen, van de intresten en van de kosten een 
algemeen  voorrecht  op  de  inkomsten  en  op  de  roerende  goederen  van  de 
belastingschuldige.

Dit voorrecht nam, krachtens artikel 423 W.I.B. 1992, in zijn versie van toepassing ten 
tijde van het openvallen van het faillissement van de N.V. BOELWERF, rang onmiddellijk na 
de voorrechten vermeld in de artikelen 19 en 20 Hypotheekwet en in artikel 23 van boek 
II van het Wetboek van Koophandel.

In dat verband laat het bestreden arrest terecht opmerken dat voornoemd artikel 422 
W.I.B.  1992  geen  onderscheid  maakt  tussen  de  bedrijfsvoorheffing  en  de  directe 
belastingen, die vóór de faillietverklaring verschuldigd zijn en de bedrijfsvoorheffing en 

3 Zie o.m. I. VEROUGSTRAETE e.a. die in hun Manuel de la faillite et du concordat (Kluwer 2003) het 
volgende stellen : "La rémunération brute ne correspond d'ailleurs pas à une créance unique, mais à 
des créances diverses qui ont un rang différent; le net pour le travailleur, le précompte pour le fisc, la 
retenue pour l'ONSS" (p. 494, nr. 827).
Voornoemde passus in het Frans kan vrij  worden vertaald als volgt:  "De brutobezoldiging vormt 
overigens  niet  een  enige  schuldvordering  maar  verschillende  schuldvorderingen  die  een 
onderscheiden rang hebben : het netto voor de werknemer, de bedrijfsvoorheffing voor de fiscus, de 
sociale inhoudingen voor de R. S. Z.".
P.  COPPENS en  F.  'T KINT verwoorden  in  hun  overzicht  van  rechtspraak  met  betrekking  tot  het 
faillissement,  de gerechtelijke akkoorden en de voorrechten (verschenen in de  Revue Critique de 
Jurisprudence Belge 1997, p. 417, nr. 112 in fine), deze stelling als volgt: ”On ajoutera qu'à tout le 
moins,  la  créance  du  travailleur,  pour  la  partie  qui  représente  le  précompte  professionnel  et  sa 
cotisation  personnelle  à  l'ONSS,  est  novée  ab  ovo:  en  deviennent  créanciers  l'ONSS et  le  fisc, 
auxquels un droit propre - et un privilège distinct- sont reconnus à l'encontre de l'employeur.”
Voornoemde passus in het Frans kan vrij als volgt worden vertaald: "Men zal er aan toevoegen dat 
minstens de schuldvordering van de werknemer voor het deel dat de bedrijfsvoorheffing en de sociale 
zekerheidsbijdragen  van  de  werknemer  vertegenwoordigt,  ab  ovo  is  vernieuwd:  worden  er  van 
schuldeisers de R.S.Z. en de fiscus, aan wie een eigen recht -en een onderscheiden voorrecht- tegen 
de werkgever zijn toegekend."
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de directe belastingen,  die  eerst  bij  het  openvallen van het  faillissement  verschuldigd 
worden.

6.  Gelet  op voorgaande beschouwingen besliste het Hof van Beroep te Gent in het 
bestreden arrest dan ook wettig dat de curator slechts gehouden is tot het doorstorten aan 
de  fiscus  van  de  door  hem op  de  schuldvorderingen  van  de  werknemers  ingehouden 
bedrijfsvoorheffing,  voor zover de schuldvordering van de fiscus uit  hoofde van deze 
bedrijfsvoorheffing in nuttige rangorde van verdeling komt en nam aldus in toepassing 
van de hiervoren aangehaalde beginselen wettig aan dat de dwingende bepalingen van de 
Faillissementswet  een  weerslag  hebben  op  de  verplichting  van  de  curator  inzake  de 
doorstorting  van  de door  hem op  grond van artikel  272,  1°  W.I.B.  1992  ingehouden 
bedrijfsvoorheffing.

7. Voornoemde verplichting werd aan de curator opgelegd door de fiscale wetgever, die 
met het oog op een betere inning van de bedrijfsvoorheffing, na het faillissement van de 
werkgever,  de  curator  aan  dezelfde  verplichtingen  als  de  werkgever  heeft  willen 
onderwerpen (Senaat 1992-93, 762, 1, Memorie van Toelichting, p.9). Met dit oogmerk 
werden de artikelen 270 en 272 W.I.B. 1992 aangevuld door de wet van 22 juli 1993.

Artikel  270  W.I.B.,  die  een  opsomming  inhoudt  van  degenen,  die  de 
bedrijfsvoorheffing  verschuldigd  zijn,  wijst  thans  ook  als  schuldenaar  van  de 
bedrijfsvoorheffing  sub  6°  aan:  "diegenen,  die  als  curatoren  in  faillissementen, 
vereffenaars  van  gerechtelijke  akkoorden,  vereffenaars  van  vennootschappen  of  (...) 
schuldvorderingen  hebben  te  honoreren  met  de  hoedanigheid  van  bezoldigingen  als 
bedoeld in artikel 30".

Teneinde de curatoren toe te laten de op hen rustende verplichting tot storting van de 
bedrijfsvoorheffing na te komen kent artikel 272, 1° W.I.B. aan de curatoren hetzelfde 
recht  toe,  waarover  de werkgever  beschikt,  met  name op de belastbare  inkomsten de 
desbetreffende voorheffing in te houden.

Volgens de Memorie van Toelichting van de wet van 22 juli 1993 (p. 9) drongen deze 
wijzigingen zich op om reden dat  "ingeval  van faillissement,  gerechtelijk  akkoord en 
vereffening de curatoren en de vereffenaars (stellen) dat zij geen belastingschuld hebben 
inzake  bedrijfsvoorheffing  aangezien  zij  geen  brutolonen  uitbetalen,  doch 
schuldvorderingen honoreren ten bedrage van het nettoloon".

8. Conform de bepalingen, neergelegd in het W.I.B. 1992, vormt het brutobedrag van 
de beroepsinkomsten verminderd met de verplichte  inhoudingen ter  uitvoering van de 
sociale wetgeving, de grondslag voor de vaststelling van de bedrijfsvoorheffing.

Deze regel is eveneens van toepassing op de door de curator van een faillissement in te 
houden  bedrijfsvoorheffing  op  de  schuldvorderingen  die  hij  zal  honoreren  met  de 
hoedanigheid  van  bezoldiging,  behoudens  het  toepasselijke  tarief  van  de 
bedrijfsvoorheffing  dat  eenvormig  vastgesteld  werd  op  27,25%,  nadien  27% sinds  1 
januari 1991, thans 26,68%.

Zulks blijkt onder meer uit de hierna aangehaalde wetsbepalingen:
- luidens artikel 275 W.I.B. (1992) wordt de bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens de 

aanduiding van forfaitaire schalen door de Koning opgesteld, die kunnen verschillen naar 
gelang de categorie van belastingplichtigen;

- de regels inzake bedrijfsvoorheffing zijn neergelegd in de artikelen 86  e.v. van het 
K.B. tot uitvoering van het W.I.B. (1992);

- krachtens artikel 87.1 van voornoemd K.B. is de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op 
de beroepsinkomsten, als vermeld in artikel 23 §1, 4° en 5° W.I.B.;

- overeenkomstig artikel 88 van dit K.B. wordt het bedrag van de aan de bron verschul-
digde bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens de schalen en de erbij horende regels ver-
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meld in bijlage III;
- deze bijlage III houdt in haar hoofdstuk I, houdende de voorafgaande begrippen, on-

der "Afdeling 1 Grondslag, 1A", als algemene regel aan dat de bedrijfsvoorheffing op de 
beroepsinkomsten (hoofdstukken II tot V) vastgesteld wordt op grondslag van de werke-
lijk betaalde of toegekende bruto-inkomsten, verminderd met de verplichte inhoudingen 
ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermede gelijkgesteld wettelijk of regle-
mentair statuut;

- hoofdstuk II met als hoofdding "Bezoldigingen van werknemers en ermede gelijkge-
stelde inkomsten", waarop voorgaande regel van toepassing is, stipt sub afdeling 3, nr. 23 
aan : "Voor de schuldvorderingen met de hoedanigheid van bezoldigingen als bedoeld in 
art. 30 W.I.B., die worden gehonoreerd door curatoren in faillissementen ... wordt de be-
drijfsvoorheffing eenvormig (zonder vermindering) vastgesteld op 27,25%, vervolgens op 
27% sinds 1 januari 1991, thans op 26,68%”.

9. Tot deze vaststelling kwam reeds zowel Uw Hof in zijn voornoemd arrest van 23 mei 
1996 als de heer Advocaat-Generaal DE SWAEF in zijn conclusie, die dit arrest voorafgaat, 
waarbij hij na de uiteenzetting van onder meer de fiscale bepalingen tot het besluit komt 
dat de door de curatele voorgelegde berekeningswijze, waarbij, zoals in onderhavig geval, 
tweemaal  bedrijfsvoorheffing  op  eenzelfde  schuldvordering  met  de  hoedanigheid  van 
bezoldiging  in  mindering  wordt  gebracht  -  de  eerste  maal  ter  berekening  van  het 
nettoloon, dat conform artikel 19.3°bis Hypotheekwet bevoorrecht is, een tweede maal op 
het saldo van het nettoloon, dat na aftrek van de tussenkomst van het Fonds voor Sluiting 
van Ondernemingen, aan de werknemer toekomt - , strijdt met de fiscale wetgeving.

10. Met toepassing van de fiscale wetsbepalingen is derhalve, in navolging van de door 
Uw Hof gehuldigde regel, die in onderhavig geval door de appelrechters werd toegepast, 
de  curator,  net  als  de  werkgever,  wanneer  hij  overgaat  tot  uitkering  van  een 
schuldvordering met de hoedanigheid van bezoldiging aan een werknemer, gehouden tot 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing, berekend op de bruto-inkomsten, verminderd met 
de verplichte sociale uitkeringen, en tot doorstorting ervan aan de fiscus in de hiervoren 
bepaalde mate.

Door de invoeging in de wet van 22 juli 1993 van voornoemde verplichtingen in hoofde 
van  de  curator,  heeft  de  fiscale  wetgever  immers,  zoals  blijkt  uit  de  parlementaire 
voorbereiding van deze wet, de gelijkstelling van de curator met de werkgever beoogd.

Het was echter geenszins de bedoeling van de wetgever om dezelfde beroepsinkomsten 
tweemaal  te  onderwerpen  aan  een  inhouding  uit  hoofde  van  bedrijfsvoorheffing.  Een 
dergelijke dubbele aftrek is overigens, zoals reeds gesteld, onverenigbaar met de fiscale 
wetsbepalingen.

Tevens wordt hierbij voorbijgegaan aan de vaststelling dat het niet de door de curator te 
honoreren schuldvordering is, die het voorwerp van de fiscale inhoudingsplicht uitmaakt, 
maar  wel  de  bezoldigingen  als  bedoeld  in  art.  30  W.I.B.,  die  de  curator  geheel  of 
gedeeltelijk  zal  hebben  te  honoreren  aan  de  werknemers  die  in  het  faillissement  een 
schuldvordering hebben ingediend.

Luidens artikel 272, 1° W.I.B. hebben onder meer de in artikel 270, 6° W.I.B. vermelde 
belastingschuldigen (d.i. de curator van een faillissement) het recht de bedrijfsvoorheffing 
in te houden op de belastbare inkomsten, dit zijn de inkomsten die de grondslag vormen 
van de personenbelasting, zoals zij worden vastgesteld op grond van de fiscale wetgeving 
(artikelen 6, 23 §2, 49 e.v., m.i.b. 52, 7° W.I.B.), dit is wat betreft de beroepsinkomsten 
het bedrag dezer inkomsten, vóór de aftrek van de bedrijfsvoorheffing.

Het in voornoemde bepalingen door de fiscale wetgever gehanteerd begrip bezoldiging 
stemt immers niet overeen met het begrip loon, dat bevoorrecht is op grond van artikel 
19.3bis Hypotheekwet, d.i. het loon na aftrek van de bedrijfsvoorheffing.
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11. De door de eisers aangehouden lezing van de artikelen 270, 6° en 272, 1 ° W.I.B. en 
88 van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 en zijn bijlage III faalt naar recht 
waar  zij  er  van  uitgaat  dat  de  bij  artikel  270,  6°  W.I.B.  aan  de  curator  opgelegde 
verplichting  tot  doorstorting  een  autonome  fiscale  verplichting  "sui  generis"  is,  die 
betrekking heeft op het vermogen van de ex-werknemer met als gevolg dat de curator 
slechts tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de fiscus zou zijn gehouden na 
toepassing  van  de  wettelijke  regels  inzake  de  rangregeling  der  voorrechten  op  het 
vermogen van de gefailleerde werkgever.

Evenmin kan eisers'  stelling worden aangenomen volgens dewelke de bij  de fiscale 
wetten ingevoerde voorrechten geen toepassing kunnen vinden, nu zij slechts gelden ten 
aanzien van de gefailleerde werkgever,  terwijl  de verplichting tot  doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing, opgelegd aan de curator op grond van artikel 270, 6° W.I.B., zich zou 
situeren  op  een  ogenblik,  waarop  de  dividenden  zich  niet  meer  bevinden  in  het 
buitenbezitgestelde vermogen van de gefailleerde werkgever en derhalve de uitvoering 
van deze verplichting de wettelijke rangregeling niet meer kan beïnvloeden.

12.  Enerzijds  strijdt  eisers'  stelling  met  de  hoger  vermelde  fiscale  wetsbepalingen, 
terwijl eisers anderzijds uit het oog verliezen dat artikel 270, 6° W.I.B., zoals gewijzigd 
door de wet van 22 juli 2003, de curator van een faillissement, zoals de werkgever, als 
schuldenaar aanwijst van de bedrijfsvoorheffing, die gekoppeld is aan de dividenden, die 
de curator aan de werknemers uit hoofde van het hun toekomend nettoloon honoreert.

Aldus verwerft de fiscus op grond van deze wetsbepaling lastens de curator van een 
faillissement uit hoofde van deze bedrijfsvoorheffing een vorderingsrecht, ter nakoming 
waarvan het W.I.B. 1992, en meer bepaald artikel 272, 1°, de curator het recht verleent op 
de  aan  de  werknemers  toekomende  belastbare  inkomsten,  zijnde  te  dezen  de 
brutobezoldiging  waarop  de  werknemers  kunnen  aanspraak  maken,  na  aftrek  van  de 
verplichte  sociale  zekerheidsbijdragen,  de  desbetreffende  bedrijfsvoorheffing  in  te 
houden.

Met  andere  woorden,  indien  de  curators  aan  de  werknemers  van  de  gefailleerde 
werkgever hun op grond van artikel 19.3bis Hypotheekwet bevoorrecht nettoloon, zijnde 
hun  brutobezoldiging,  verminderd  met  de  sociale  zekerheidsbijdragen  en  de 
bedrijfsvoorheffing,  geheel  of  deels  honoreren,  dienen  zij  ter  nakoming  van  de  door 
artikel  270  W.I.B.  voorgeschreven  verplichting  de  daarmee  verbonden 
bedrijfsvoorheffing  in  te  houden  op  de  brutobezoldiging,  verminderd  met  de  sociale 
zekerheidsbijdragen, die overeenstemt met het door de curator uit te keren nettoloon.

Artikel 422 W.I.B. 1992 kent bovendien aan de fiscus voor deze schuldvordering uit 
hoofde van de bedrijfsvoorheffing een algemeen voorrecht op roerende goederen toe.

13. Uit het voorgaande volgt dat eisers ten onrechte het aan de curator door de fiscale 
wet toegekende inhoudingsrecht ter nakoming van de op hem als schuldenaar rustende 
verplichting  tot  betaling  van  de  bedrijfsvoorheffing  situeren  na  toepassing  van  de 
wettelijke  regels  inzake  de  rangregeling  der  voorrechten  op  het  vermogen  van  de 
gefailleerde  werkgever,  nu  de  curator  naar  aanleiding  van  de  honorering  van 
schuldvorderingen met de hoedanigheid van bezoldiging, niet alleen het nettoloon waarop 
de werknemers kunnen aanspraak maken, doch tevens de schuldvordering die de fiscus 
heeft uit hoofde van de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het uitbetaalde loon, en het aan 
deze schuldvordering op grond van de fiscale wet verleende voorrecht zal behoeven in 
aanmerking te nemen in het raam van de rangregeling en de verdeling der gelden waartoe 
hij op grond van het faillissementsrecht dient over te gaan.

14.  Geen  enkele  wetsbepaling  verleent  aan  de  curator  het  recht  om  de 
bedrijfsvoorheffing in te houden op het nettoloon of het dividend hierop, dat de curator 
aan de werknemers uitbetaalt en dat aan deze werknemers integraal toekomt.
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Dergelijke  onwettige  handelwijze  heeft  bovendien  tot  gevolg  dat  in  een 
samenloopsituatie, zoals bij faillissement, de werknemer nooit aanspraak kan maken op 
de algehele betaling van zijn -op grond van artikel 19.3 bis Hypotheekwet- bevoorrechte 
schuldvordering die hij ten aanzien van zijn werkgever heeft, nu naar de rechtspraak van 
Uw Hof de werknemer tegen zijn werkgever of bij faillissement tegen de gezamenlijke 
schuldeisers geen vorderingsrecht heeft tot uitbetaling in zijn handen van de ingehouden 
bedrijfsvoorheffing en hij derhalve ten aanzien van het faillissement geen aanspraak kan 
maken op de eerste inhouding, waartoe de curator is overgegaan ter bepaling van diens 
nettoloon, en dit zelfs indien andere bevoorrechte schuldeisers met een lagere rang of 
zelfs  chirographaire  schuldeisers  in  aanmerking  komen  voor  uitkering,  wat 
ontegensprekelijk  een inbreuk vormt op de in  de Hypotheekwet  en  Faillissementswet 
voorziene  regels  inzake  rangregeling,  die  de  curator  behoeft  te  eerbiedigen  bij  de 
verdeling der gelden onder de schuldeisers.

15. Volledigheidshalve kan nog worden verwezen naar het bericht aan de werkgevers 
en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten, 
verschenen  in  het  Belgisch  Staatsblad  van  24  april  2003  (p.  21.897  e.v.),  dat  een 
precisering bevat van de vermeldingen, die behoeven voor te komen op de individuele 
fiches en de samenvattende opgaven:

"Lonen en vergoedingen gehonoreerd door curatoren
17.  Tegenover  de passende kenletter van de in  te vullen fiche moeten de lonen en 

vergoedingen worden vermeld die gehonoreerd worden door de curatoren, vereffenaars en 
personen die gelijkaardige functies uitoefenen als bedoeld in artikel 270, 6° W.I.B. 92 in 
het kader van de afwikkeling van het faillissement of de vereffening. Het toegekende 
inkomen moet overeenstemmen met het bedrag dat overeenkomstig de afrekening aan de 
exwerknemers  is  uitbetaald,  vermeerderd met het  aandeel  van deze werknemers  in de 
effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing zelfs indien deze wegens onvoldoende actief niet 
is gestort aan de bevoegde ontvanger.

Schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 270, 6° WIB 92
160. De curatoren, vereffenaars en personen die gelijkaardige functies uitoefenen als 

bedoeld in artikel 270, 6° WIB 92, moeten een samenvattende opgave 325 indienen die in 
overeenstemming is met het bedrag van de effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing zelfs 
indien deze wegens onvoldoende actief niet is gestort aan de bevoegde ontvanger."

Uit deze bepalingen volgt overigens dat de fiscus bij de vaststelling van de belastbare 
toestand  van  de  betrokken  werknemer  ook  rekening  zal  houden  met  de  ingehouden 
bedrijfsvoorheffing, zelfs indien deze door de schuldenaar, te dezen de curator van het 
faillissement, niet kon worden gestort omdat de voorhanden activa hem dit niet toelieten, 
en derhalve het risico van insolvabiliteit van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing 
draagt.

16. Tenslotte weze gepreciseerd dat de eertijds door de curatoren in overleg met de fis-
cus gehanteerde praktijk, waarnaar eisers in hun toelichting verwijzen, erin bestond bij 
elke uitkering aan de werknemers van een dividend op hun bevoorrechte schuldvordering, 
deze uitbetaling kenbaar te maken aan het Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing dat 
op zijn beurt de betrokken controlekantoren der werknemers aanschreef, uitging van de 
veronderstelling dat de curatoren brutobedragen op grond van artikel 19.3bis Hypotheek-
wet uitkeerden, en geen nettobedragen zoals door eisers aangestipt (praktijk vastgesteld in 
aanschrijving nr. Ci.D.51/324.806, Bull. Bel. 1982, 2413-2417).

Om de hoger aangehaalde redenen kan het door eisers aangevoerde middel dan ook niet 
worden aangenomen.

Besluit: verwerping.

http://nr.Ci.D.51/324.806,
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ARREST

(A.R. C.03.0569.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 8, 9 en 15 van de Hypotheekwet van 16 december 1851;
- artikel 270, 6° en 272, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (hier-

na afgekort als "WIB 1992"), zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993;
- de artikelen 273, 1°, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, 422 en 423 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van kracht ten tijde van het open-
vallen van het faillissement (28 oktober 1992);

- artikel 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992), en zijn bijlage III, hoofdstuk II, afdeling III, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 1994.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt vast dat tweede verweerder voor de bedrijfsvoorheffing uit 

hoofde van de aangifte van de schuldvordering die eerste verweerder voor zijn brutoloon 
in het faillissement Boelwerf NV deed, het voorrecht geniet in de rang waarin artikel 423 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bij het openvallen van het faillisse-
ment voorzag, zegt dat de eisers bij toepassing van artikel 270, 6° van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), verplicht zijn, om de dividenden die binnen deze rang be-
schikbaar zijn in handen van tweede verweerder te vereffenen, en zegt voor recht dat de 
eisers het gerealiseerd actief op de schuldvorderingen van de verweerders moeten toereke-
nen overeenkomstig de hierboven vastgelegde rangorde, o.m. op volgende overgenomen 
motieven van de eerste rechter:

"- 'Over de bedrijfsvoorheffing na de wet van 22 juli 1993'.
(...)
De wetswijziging van 22 juli 1993 heeft in feite, behoudens dat de rang van het voor-

recht werd gewijzigd, niets fundamenteel gewijzigd. Zowel voor als na de wetswijziging 
had de fiscus alleen het recht om een aangifte van schudvordering voor de bedrijfsvoor-
heffing in te dienen met het aan deze schuldvordering verbonden voorrecht (...). Zowel 
voor als na de wetswijziging is de doorstorting steeds afhankelijk gebleven van de voor-
waarde dat de rang van de respectievelijke voorrechten de betaling toestond.

Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 23 mei 1996 uitdrukkelijk gesteld dat uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli  1993 waarbij  de verplichtingen in 
hoofde van de curator werden ingevoerd blijkt, dat de wetgever de rangorde van de be-
staande voorrechten en de door de wet opgelegde regels voor de verdeling bij samenloop 
niet heeft willen wijzigen.

De stelling van de curatoren die de verplichting welke op de curatoren rust ingevolge 
artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) aanziet als een louter 
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fiscaalrechtelijke verplichting welke volkomen los zou staan van de wettelijke bepalingen 
zoals in de Hypotheekwet vervat, ondermeer de regels inzake voorrechten, kan niet wor-
den gevolgd. De curator heeft de wettelijke verplichting tot verdeling van de gerealiseerde 
opbrengst onder de schuldeisers, na aftrek van de schulden van de boedel, overeenkomstig 
de beginselen in de Hypotheekwet en rekening houdende met de rang van de voorrechten.

Deze opdracht werd zowel bevestigd in artikel 561 (oud) Faill. W. als in artikel 99 
(nieuw) Faill. W.

Bij naleving van artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
door de curator moet deze fiscale verplichting gezien worden in het kader van zijn globale 
wettelijke opdracht inzake verdeling van de gelden, zoals deze opdracht wettelijk is vast-
gelegd in de Hypotheekwet en de Faillissementswet. De curator zal derhalve de ingevolge 
artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ingehouden bedrijfs-
voorheffing - vermits het (geen) schuld van de boedel is - alleen doorstorten als de rang 
van het voorrecht verbonden aan de bedrijfsvoorheffing zulks toelaat.

(...)
- 'Over de afrekening van de schuldvordering door de curator'.
De curatoren leggen in de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring een afrekening 

over waarbij tweemaal bedrijfsvoorheffing van 27,25 pct. in aanmerking wordt genomen. 
Dergelijke berekening is in strijd met artikel 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 
1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en van zijn bij-
lage III waarbij wordt bepaald dat de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de toegeken-
de bruto-inkomsten.

Het Hof van Cassatie verbrak het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 1 maart 
1995 waarbij eveneens tweemaal bedrijfsvoorheffing werd verrekend, eenmaal volgens 
het gemeenrechtelijk tarief en eenmaal volgens het forfaitair tarief (...). De bedrijfsvoor-
heffing wordt berekend op de werkelijk betaalde of toegekende bruto-inkomsten (...). De 
door de curatoren voorgestelde berekening is strijdig met de wet. De schuldvordering van 
(eerste verweerder) dient opgenomen voor het bedrag waarvoor hij over een vorderings-
recht beschikt, zijnde voor het netto-bedrag (...), waarbij slechts éénmaal de bedrijfsvoor-
heffing van 27,25 pct. in mindering wordt gebracht", alsmede op o.m. volgende eigen mo-
tieven:

"2. Beoordeling
(...)
2.2. Overeenkomstig de vaste cassatierechtspraak is (eerste verweerder) alleen gerech-

tigd op de opname van het netto-loon (...) in het bevoorrecht passief bij toepassing van de 
artikelen 19, 3°bis en 19, 4° van de Hypotheekwet. ...(Tweede verweerder) geniet voor de 
belastingen het voorrecht in de rang, waarin artikel 423 van (het) Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1992) bij het openvallen van het faillissement voorzag.

- Voor het (hof van beroep) preciseert de wetswijziging van 22/30 juli 1993 met betrek-
king tot artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - dat de Open-
bare Schatkist voor de invordering van de directe belastingen nu ook voor de invordering 
van de voorheffingen een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goede-
ren van de belastingschuldige gaf, met uitzondering van schepen en vaartuigen - alleen 
nader dat de voorheffingen, die deel uitmaken van het stelsel van de directe belastingen, 
ook als directe belastingen te aanzien zijn. Het (hof van beroep) weerhoudt dan ook dat de 
bedrijfsvoorheffingen bij het openvallen van het faillissement overeenkomstig artikel 423 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) het voorrecht rang neemt 'onmid-
dellijk na die vermeld in de artikelen 19 en 20 van de Hypotheekwet en in artikel 23 van 
het Wetboek van Koophandel'.
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- Artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) maakt geen onder-
scheid tussen de bedrijfsvoorheffing en directe belastingen die vóór de faillietverklaring 
verschuldigd werden met de bedrijfsvoorheffing en directe belastingen die eerst bij het 
openvallen van het faillissement verschuldigd werden. Het (hof van beroep) onderschrijft 
dan ook het standpunt van (tweede verweerder) niet, als zou het voorrecht van artikel 423 
alleen de bedrijfsvoorheffing betreffen die verband houdt met de bezoldigingen die de 
werkgever vóór de faillietverklaring uitbetaalde, wat mee haar stelling zou gronden, dat 
de bedrijfsvoorheffing op de opzegvergoedingen die bij het openvallen van het faillisse-
ment verschuldigd werden, een schuld van de boedel zouden zijn.

(...)
2.3. Bij de uitvoering van hun opdracht moeten de curatoren rekening houden met de 

bepalingen van artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en 
zich bij de uitbetaling van het beschikbaar actief hiernaar schikken.

- De bepaling van artikel 270, 6°, werd wel ingevoerd bij wet van 22/30 juli 1993, die 
op 5 augustus 1993 in werking trad, maar deze bepaling betreft alleen de wijze waarop de 
curatoren hun taak voor de toekomst moeten uitvoeren en had voor de toekomst onmid-
dellijke uitwerking. Zij stelt geen voorrecht in en nog veel minder een voorrecht dat in de 
tijd zou terugwerken tot op datum van de faillietverklaring.

- De eerste rechter besliste terecht dat de Faillissementswet de taak vastlegt, die de cu-
ratoren moeten nakomen. Zo bepaalt artikel 561 van de wet van 18 april 1851, dat in arti-
kel 99 van de wet van 8 augustus 1997 werd hernomen, dat de curatoren het gerealiseerd 
actief  aan  alle  schuldeisers  naar  evenredigheid  van  hun  bevestigde  en  geverifieerde 
schuldvorderingen moeten uitdelen. Artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1992) houdt alleen in, dat de curatoren binnen de uitoefening van deze taak 
de dividenden - die beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoorheffing na uitbetaling van de net-
toloonvergoeding waarop de werknemer bij toepassing van artikel 19, 3°bis en 19, 4° van 
de Hypotheekwet, gerechtigd is - aan de (tweede verweerder) moeten afdragen en niet 
langer aan de werknemer mogen uitbetalen, zoals in het verleden gebeurde.

- Het komt de werknemer en niet (tweede verweerder) toe, om zijn loonaanspraken 
voor achterstallige lonen, opzeggingsvergoeding, eindejaarspremie en vakantiegeld in het 
faillissement in te dienen. De rechten van (tweede verweerder) op de bedrijfsvoorheffing 
zijn volledig ondergeschikt en afhankelijk van deze aangifte en van de aanvaarding ervan 
door de curatoren. De curatoren hebben als taak het gerealiseerd actief op de aanvaarde 
schuldvordering van de werknemer toe te rekenen overeenkomstig de rangregeling vast-
gelegd in de Hypotheekwet en artikel 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992). Zij moeten bij de uitbetaling van deze schuldvordering dan ook rekening houden 
met de verplichting, die artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) inhoudt. De naleving van deze verplichting vereist niet, dat de fiscus zelf een aan-
gifte van schuldvordering zou neerleggen. Ook voor de arbeidsrechtbank bekomt de werk-
nemer de volledige veroordeling van de werkgever voor de hem verschuldigde brutolo-
nen, wat niet inhoudt dat de werknemer in zijn handen betaling kan bekomen van de be-
drijfsvoorheffing, die zijn werkgever aan (tweede verweerder) verschuldigd is. De werk-
gevers, zowel als de curatoren, moeten zich schikken naar artikel 270 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992).

- Dit impliceert dat het (hof van beroep) de terugbetaling niet kan bevelen van alle be-
drijfsvoorheffingen die de (eisers) aan (tweede verweerder) hebben verricht.

Het (hof van beroep) zou alleen de terugbetaling kunnen bevelen van de sommen, die 
(eisers) met miskenning van de rangregeling onder de schuldeisers hebben uitbetaald. Het 
(hof van beroep) draagt (eisers) dan ook op, om - overeenkomstig de hierna vastgelegde 
berekeningen - eerst de rangregeling onder de schuldeisers uit te werken en het gereali-
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seerd actief op de schuldvorderingen toe te rekenen. Eerst dan zal blijken of zij teveel 
hebben uitbetaald aan (tweede verweerder). Het (hof van beroep) houdt hun eis op dit 
punt aan.

2.4. De eerste rechter stelde terecht vast, dat de afrekening van (eisers) verkeerd is waar 
zij tweemaal de bedrijfsvoorheffing van 27,25 pct. verrekenen. Voor het overige kan het 
(hof van beroep) hun verrekening onderschrijven.

- De eerste rechter weerhield terecht dat de bedrijfsvoorheffingen alleen kunnen verre-
kend worden op de brutolooninkomsten, zodat alleen hun eerste verrekening van 27,25 
pct. op het belastbare loon (...) kan weerhouden worden.

- Eens de bedrijfsvoorheffing bepaald is (...), moeten de (eisers) het gerealiseerd actief 
toerekenen op de schuldvorderingen van zowel (eerste verweerder), als van (tweede ver-
weerder).

Hierbij zullen zij moeten rekening houden met de tussenkomst van het Fonds voor slui-
ting van ondernemingen. (...)

- Waar de schuldvordering van (eerste verweerder) de schuldvordering van de ficus 
voorafgaat moeten (eisers) met de eerste dividenden de schuldvordering van (eerste ver-
weerder) aanzuiveren. Slechts in het geval dat (eisers) daarna nog over dividenden be-
schikken voor de schuldvorderingen in rang waarin de bedrijfsvoorheffingen gerangschikt 
staan - en pas dan - zullen zij  het verder beschikbaar actief kunnen toerekenen op de 
schuldvordering, die de fiscus (...) heeft.

- Vandaar dat (eisers) met de beschikbare middelen eerst het netto-loon moeten aanzui-
veren, dat (eerste verweerder) nog verschuldigd is na de tussenkomst van het Fonds voor 
sluiting van ondernemingen. (...) Dit saldo zullen zij met de beschikbare dividenden eerst 
aanzuiveren zonder hierop een tweede inhouding voor de bedrijfsbelastingen in mindering 
te brengen.

- Zo het beschikbare actief hen verder toelaat om de bedrijfsvoorheffing (...) aan te zui-
veren, zullen zij eerst de bedrijfsvoorheffing die het Fonds voor sluiting van ondernemin-
gen aan de fiscus betaald heeft (...) in mindering moeten brengen, om vast te stellen wat 
de fiscus nog verschuldigd is.

Het saldo zullen zij met de nog beschikbare dividenden verder aanzuiveren".
Grieven
1.1.  Naar  luid  van  artikel  270,  6°  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, is de bedrijfsvoorheffing verschuldigd 
door diegenen die als curators in faillissementen schuldvorderingen hebben te honoreren 
met de hoedanigheid van bezoldigingen als bedoeld in artikel 30 van het Wetboek.

Naar luid van artikel 272, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zo-
als gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, hebben o.a. de curators het recht op de belastbare 
inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden, die volgens artikel 273, 1° van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) verschuldigd is uit hoofde van het betalen 
of toekennen van belastbare bezoldigingen.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 blijkt dat de wetgever 
de effectieve inning van de bedrijfsvoorheffing heeft willen verzekeren, m.n. door de cu-
rators aan dezelfde verplichtingen te onderwerpen als de werkgevers (zie artikel 270, 1° 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)), meer bepaald in zoverre zij divi-
denden op de gerealiseerde activa als achterstallige lonen aan de ex-werknemers van de 
gefailleerde dienden uit te keren, wat uitdrukkelijk volgt uit de tekst van artikel 270, 6°: 
"... schuldvorderingen hebben te honoreren met de hoedanigheid van bezoldigingen als 
bedoeld in artikel 30 ..."
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Naar luid van artikel 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), en zijn bijlage III, hoofdstuk II, af-
deling III, nr. 21bis, zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 30 juli 1994, wordt in het 
specifieke geval van voormeld artikel 270, 6°, de bedrijfsvoorheffing "eenvormig zonder 
vermindering vastgesteld op 27,25 pct.".

Partijen betwisten te dezen de toepassing van dit aldus vastgesteld tarief niet (arrest, nr. 
1.2.).

Uit de samenlezing van deze wetteksten volgt dus dat de curator in een faillissement, 
enkel in het geval dat hij aan een ex-werknemer en schuldeiser van de gefailleerde een 
achterstallige bezoldiging betreffende de periode vóór de faillissementsdatum uitkeert uit 
de dividenden op de gerealiseerde activa- d.i. na toepassing van de wettelijke regels inza-
ke de rangregeling der voorrechten in de zin van de artikel 19 e.v. van de Hypotheekwet 
op het vermogen van de gefailleerde werkgever - verplicht is om aan de fiscus de bedrijfs-
voorheffing van 27,25 pct. door te storten.

Voormeld artikel 270, 6°, legt aldus aan de curator - en geenszins aan de gefailleerde 
werkgever - een autonome fiscale verplichting "sui generis" op die bovendien betrekking 
heeft op het vermogen van de ex-werknemer, zonder bijgevolg te raken aan de wettelijke 
regels inzake de rangregeling der voorrechten voor de verdeling van het buitenbezitgestel-
de vermogen van de gefailleerde werkgever.

1.2. Deze regels kunnen dan ook geen afbreuk doen aan voormelde wettelijke verplich-
ting "sui generis" van de curator.

Uit de samenlezing van de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet volgt dat "voor-
rechten" wettige redenen van voorrang zijn bij de verdeling onder schuldeisers van het 
vermogen van een gemeenschappelijke schuldenaar.

Uit artikel 15 van de Hypotheekwet volgt dat het voorrecht van de fiscus en de orde 
waarin het wordt uitgeoefend, worden geregeld in de fiscale wetgeving.

Naar luid van artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals 
van kracht ten tijde van het openvallen van het faillissement (28 oktober 1992), heeft de 
fiscus voor de invordering van de directe belastingen in hoofdsom en opcentiemen, van de 
intresten en van de kosten, een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende 
goederen van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering van de schepen en 
vaartuigen.

Naar luid van artikel 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
van kracht ten tijde van het openvallen van het faillissement (28 oktober 1992), nam dit 
voorrecht rang onmiddellijk na die vermeld in de artikelen 19 en 20 van de Hypotheekwet 
en in artikel 23 van boek II van het Wetboek van Koophandel.

Deze regels zijn evenwel slechts toepasselijk indien de fiscus samen met andere schud-
eisers schuldvorderingen kunnen laten gelden ten aanzien van een gemeenschappelijke 
schuldenaar. Te dezen zou deze schuldenaar enkel de gefailleerde werkgever kunnen zijn.

Aangezien bedoelde fiscale verplichting "sui generis" van de curators, voortvloeiend uit 
artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), slechts kan ontstaan 
indien zij achterstallige bezoldigingen dienen uit te keren, d.w.z. uit de dividenden op de 
gerealiseerde activa, m.a.w. na toepassing van de wettelijke rangregeling op het vermogen 
van de schuldenaar (gefailleerde werkgever), behoren deze dividenden, die rechtens toe-
komen aan de schuldeisers (de ex-werknemers, onder wie eerste verweerder), echter niet 
langer tot het buitenbezitgestelde vermogen van de gefailleerde werkgever.

Bijgevolg kan de uitvoering van deze verplichting uiteraard de wettelijke rangregeling 
die tot de berekening van voormelde dividenden aanleiding gaf, mede rekening houdend 
met de rechtspraak van het Hof volgens welke slechts het "nettoloon" bevoorrecht is, niet 
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meer beïnvloeden en kan voormelde uitvoering (doorstorting van de verschuldigde be-
drijfsvoorheffing) evenmin afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat "de rang 
van de respectieve voorrechten dit toestaat".

Hieruit volgt dat door te oordelen dat tweede verweerder voor de bedrijfsvoorheffing 
uit hoofde van de aangifte van schuldvordering die eerste verweerder voor zijn brutoloon 
in het faillissement Boelwerf NV deed, het voorrecht geniet "in de rang waarin artikel 423 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bij het openvallen van het faillisse-
ment voorzag", en dat eisers het gerealiseerd actief op de schuldvorderingen van verweer-
ders moeten toerekenen overeenkomstig de hierboven vastgelegde rangorde, past het hof 
van beroep niet wettig de aangehaalde wettelijke regels van de rangregeling der voorrech-
ten toe op de door eisers aan de fiscus door te storten bedrijfsvoorheffing op de door hen 
aan eerste verweerder uit te keren bezoldiging uit de gerealiseerde dividenden (schending 
van de artikelen 7, 8, 9 en 15 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 422 (oud) en 
423 (oud) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)).

De beslissing dat eisers bij toepassing van artikel 270, 6° van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992) slechts verplicht zijn, om de dividenden die "binnen deze rang 
beschikbaar zijn" in handen van tweede verweerder te vereffenen, voegt aan artikel 270, 
6°, een voorwaarde toe en is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de aan-
gehaalde artikelen 270, 6°, 272, 1°, 273, 1°, 422 en 423 (oud) van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992) en 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993, en zijn 
bijlage III, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 juli 1994).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1992), zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, de bedrijfsvoor-
heffing verschuldigd is door diegenen die als curators in faillissementen, schuld-
vorderingen hebben te honoreren met de hoedanigheid van bezoldigingen als be-
doeld in artikel 30 van het Wetboek;

Dat, krachtens artikel 272 van hetzelfde Wetboek, de curators het recht hebben 
op  de  belastbare  inkomsten  de  desbetreffende  voorheffing  in  te  houden;  dat, 
krachtens artikel 273 van dat Wetboek, de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is uit 
hoofde van het betalen of toekennen van belastbare bezoldigingen;

Dat, met toepassing van artikel 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 
1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), en 
van zijn bijlage III, nummers 1 tot 3, de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkom-
sten wordt  vastgesteld op grondslag van de werkelijk betaalde of toegekende 
bruto-inkomsten, verminderd met de verplichte inhoudingen ter uitvoering van 
de sociale wetgeving; dat, krachtens de te dezen toepasselijke bepalingen van 
bijlage III, hoofdstuk II, afdeling 3, voor de schuldvorderingen met de hoedanig-
heid van bezoldigingen die worden gehonoreerd door curators in faillissementen, 
de bedrijfsvoorheffing forfaitair wordt vastgesteld;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli 
1993 blijkt dat de wetgever de effectieve inning van de bedrijfsvoorheffing heeft 
willen bevorderen zowel wat betreft  schuldvorderingen van werknemers,  ont-
staan vóór het faillissement van hun werkgever, als wat betreft loon uitbetaald 
door een curator na het faillissement; dat het voormeld uitvoeringsbesluit ertoe 
strekt de taak van de curators te vereenvoudigen door de vaststelling van een 
eenvormig tarief;
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Dat uit diezelfde parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de rangor-
de van de bestaande voorrechten en de door de wet opgelegde regels voor de ver-
deling bij samenloop niet heeft willen wijzigen;

Overwegende dat, in de regel, het bij artikel 19, 3°bis van de Hypotheekwet 
gevestigde voorrecht  niet  van toepassing is  op de sociale zekerheidsbijdragen 
van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het loon 
waarop de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd vóór het faillisse-
ment; dat de werknemer immers geen vorderingsrecht heeft om in eigen handen 
betaling te verkrijgen van de bedragen die op het loon zijn ingehouden om te 
worden overgemaakt aan het bestuur en aan de betrokken instellingen;

Overwegende dat hieruit volgt dat de curator de schuldvordering van de werk-
nemer  voor  vorderingen  ontstaan  vóór  het  faillissement  moet  berekenen  op 
grond van het brutoloon, verminderd met de sociale zekerheidsbijdrage van de 
werknemer en met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing;

Dat de curator de forfaitaire bedrijfsvoorheffing vaststelt op grondslag van de 
bruto-inkomsten verminderd met de verplichte sociale inhoudingen;

Dat de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstort aan het bestuur, als 
de rang van de respectieve voorrechten dit toelaat;

Dat de rang van het voorrecht inzake bedrijfsvoorheffing is bepaald in het te 
dezen toepasselijk  artikel  423 van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992);

Overwegende dat, de appèlrechters beslissen dat de tweede verweerder voor de 
bedrijfsvoorheffing het voorrecht geniet in de rang waarin artikel 423 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bij het openvallen van het faillis-
sement voorzag en dat de eisers bij toepassing van artikel 270, 6° van hetzelfde 
Wetboek verplicht zijn om de dividenden die binnen deze rang beschikbaar zijn, 
in handen van de tweede verweerder te vereffenen; dat zij eveneens oordelen dat 
de eisers het  gerealiseerd actief  op de schuldvorderingen van de verweerders 
moeten  toerekenen  overeenkomstig  de  rangorde  waarin  voormeld  artikel  423 
voorziet;

Dat het arrest aldus naar recht is verantwoord;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

21 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes 
en Geinger.
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Nr. 45

1° KAMER - 21 januari 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
FAILLIETVERKLARING VAN DE WERKGEVER - BEVOORRECHTE SCHULDVORDERING VAN DE 
WERKNEMER - OPZEGGINGSVERGOEDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - BEREKENING, INHOUDING EN 
DOORSTORTING - VERPLICHTINGEN VAN DE CURATOR.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN 
BELASTINGKREDIET — BEDRIJFSVOORHEFFING - FAILLIETVERKLARING VAN DE WERKGEVER 
- TE BETALEN OPZEGVERGOEDINGEN - VERPLICHTINGEN VAN DE CURATOR.

1º  en  2°  Wanneer  de  curator  de  verdeling  doet  en  aan  de  werknemers  een  bedrag  
uitbetaalt ingevolge een aangifte van schuldvordering voor de vergoeding verschuldigd  
ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,  moet hij  zelf  het  deel  van de 
verschuldigde bedrijfsvoorheffing berekenen, inhouden en in voorkomend geval aan de 
Staat  storten,  ook al  heeft  de Staat  voor  dat  bedrag nog geen aangifte  gedaan van 
schuldvordering. (Art. 270, 6° W.I.B. 1992, gew. wet 22 juli 1993; Artt. 272 en 273 W.I.B. 
1992; Artt. 88 en 90, §1 en bijlage III K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

(Mr. S. De Rouck, curator over het faillissement van TELSTAR B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.04.0179.N)

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

Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het arrest omschrijft de feiten als volgt.
De blijvende betwisting betreft de rangregeling die de curator uitwerkte betref-

fende de aangiftes van de werknemers C., C., F. en V. in het faillissement van de 
BVBA Telstar, dat uitgesproken werd op 18 juli 1996. De curator rekent het be-
schikbaar actief in eerste orde toe op het nettoloon, waarvoor de werknemers het 
voorrecht van artikel 19, 3°bis en 19, 4° van de Hypotheekwet genieten. Na deze 
toerekening rest een saldo van 392.112 BEF, dat hij pondspondsgewijze verdeelt 
tussen de ontvanger van de directe belastingen en de RSZ.

- De curator plaatst deze schuldeiser voor hun schuldvordering in gelijke rang 
bij toepassing van artikel 19, 4° ter van de Hypotheekwet en de artikelen 422 en 
423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

- Wat de schuldvordering van de fiscus betreft houdt hij alleen rekening met 
het bedrag van de aangifte van schuldvordering die de fiscus deed voor de be-
drijfsvoorheffing op lonen, die de werkgever verschuldigd was vóór het vonnis 
van faillietverklaring (hetzij: 2.138.591 BEF). Hij houdt geen rekening met de 
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bedrijfsvoorheffingen die de curator - overeenkomstig het standpunt van de fis-
cus - bij toepassing van artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1992) zou moeten verrekenen op de nettoloonvergoeding die hij de werk-
nemers kan uitbetalen ingevolge hun aangifte voor de bruto-opzeggingsvergoe-
ding, waarop zij gerechtigd werden ingevolge de faillietverklaring en de beëindi-
ging van hun arbeidsovereenkomsten. Voor deze laatste bedrijfsvoorheffingen 
deed de fiscus geen afzonderlijke aangifte.

- Hij verrekende de bedrijfsvoorheffing - die het Fonds voor sluiting van on-
dernemingen inhield bij zijn uitbetaling van het nettoloon, van de werknemers - 
op de bedrijfsvoorheffing, waarvan de fiscus een aangifte in het faillissement 
deed. Aldus houdt hij - bij de pondspondsgewijze verdeling - alleen rekening met 
een schuldvordering van 1.252.812 BEF aan de zijde van de fiscus, waar de fis-
cus stelt dat hij rekening moet houden met een schuldvordering van (2.138.592 + 
493.743) = 2.632.335 BEF.

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 62 en 72 van de Faillissementswet van 3 augustus 1997;
- de artikelen 496 en 508 van de Wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bank-

breuk en de opschorting van betaling;
- de artikelen 270, 6° en 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest verklaart het hof van beroep het hoger beroep van verweerder te-

gen het vonnis van 11 februari 2002 gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Ieper 
gedeeltelijk gegrond en beveelt eiser de afrekening tussen de partijen op te maken over-
eenkomstig de door het hof van beroep in het arrest aangegeven verrekeningswijze.

Aldus vernietigt het hof van beroep het vonnis van 11 februari 2002 en oordeelt het dat 
de naleving door eiser van diens verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden op 
de aan de werknemers uit te keren bezoldigingen, niet vereist dat verweerder voor deze 
bedrijfsvoorheffing een aangifte van schuldvordering neerlegt.

De appèlrechter steunt deze beslissing op de volgende gronden:
"2.4. (Verweerder) en de R.S.Z. zullen alleen een dividend ontvangen in de mate dat 

hun schuldvordering nuttig gerangschikt staat bij de verdeling van het gerealiseerd actief. 
Bij de uitbetaling van het beschikbaar actief en de uitvoering van hun opdracht moet de 
curator wel rekening houden met de bepalingen van artikel 270, 6° van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen.

- De Faillissementswet omschrijft de taak, die de curator moet nakomen. Zo bepaalt ar-
tikel 561 van de wet van 18 april 1851, dat hernomen werd in artikel 99 van de wet van 8 
augustus 1997, dat de curator het gerealiseerd actief aan alle schuldeisers naar evenredig-
heid van hun bevestigde en geverifieerde schuldvorderingen moet uitdelen.

- De bepaling van artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
bepaalt alleen op welke wijze de curator deze taak uitvoeren. Zij stelt geen voorrecht in. 
Zij houdt alleen in, dat de curator binnen de uitoefening van deze taak de dividenden - die 
beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoorheffing na uitbetaling van de nettoloonvergoeding 
waarop de werknemers bij toepassing van artikel 19, 3°bis en 19, 4° van de Hypotheekwet 
gerechtigd zijn - aan de Belgische Staat moet afdragen en niet langer aan de werknemer 
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mag uitbetalen, zoals in het verleden gebeurde.
2.5 Het komt de werknemers en niet (verweerder) toe, om hun loonaanspraken voor 

achterstallige lonen, opzeggingsvergoeding, eindejaarspremie en vakantiegeld in het fail-
lissement in te dienen. De rechten van (verweerder) op de bedrijfsvoorheffing zijn volle-
dig ondergeschikt en afhankelijk van deze aangiftes en van de aanvaarding ervan door de 
curator.

De curator heeft als taak het gerealiseerd actief op de aanvaarde schuldvordering van de 
werknemer toe te rekenen overeenkomstig de rangregeling vastgelegd in de Hypotheek-
wet en artikel 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. En zoals hierboven ge-
steld, moet hij bij de uitbetaling van deze schuldvordering rekening houden met de ver-
plichting, die artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) in-
houdt.

De naleving van deze verplichting vereist niet dat (verweerder) zelf een aangifte van 
schuldvordering zou neerleggen. Ook voor de arbeidsrechtbank bekomt de werknemer de 
volledige veroordeling van de werkgever voor de hem verschuldigde brutolonen, wat niet 
inhoudt dat de werknemer in zijn handen betaling kan bekomen van de bedrijfsvoorhef-
fing, die zijn werkgever aan (verweerder) verschuldigd is. De werkgevers, zowel als (ei-
ser), moet zich schikken naar artikel 270 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992).

2.6. Het hof draagt de curatoren dan ook op, om - overeenkomstig de hierna vastgeleg-
de berekeningen - de rangregeling onder partijen uit te werken en het gerealiseerd actief 
op de schuldvorderingen toe te rekenen.

- Het saldo op het nettoloon geniet het voorrecht van artikel 19, 3°bis en 19, 4° van de 
Hypotheekwet en gaat in de rangregeling de ingehouden RSZ (13,07 pct.) en bedrijfsvoor-
heffing (aan het eenvormig tarief van 27,25 pct. waarin het KB van 30 juli 1994 voorziet) 
vooraf.

- De bedrijfsvoorheffingen kunnen alleen verrekend worden op de brutolooninkomsten 
en geen tweede keer op het nuttig gerangschikt nettoloon, zoals (verweerder) voorstaat. 
Artikel 88 van het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het W.I.B 1992 en zijn bij-
lage III bepalen, dat de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op de toegekende bruto-in-
komsten.

- Eens het nettoloon, de R.S.Z. en de bedrijfsvoorheffing bepaald is, moet (eiser) het 
gerealiseerd actief toekennen op deze schuldvorderingen. Hierbij moet hij rekening hou-
den met de tussenkomst van het Fonds voor sluiting van ondernemingen. Het Fonds treedt 
bij toepassing van artikel 8 van de wet van 30 juni 1967 immers van rechtswege in de 
rechten en vorderingen van de werknemers tegenover de werkgever-schuldenaar voor de 
inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen die het bij toepassing van 
artikel 2 heeft betaald.

- Waar de 'schuldvordering voor het netto-loon' de schuldvordering van (verweerder) en 
de R.S.Z voorafgaat, moet (eiser) met de eerste dividenden de schuldvordering van de 
werknemers aanzuiveren. Slechts in het geval dat hij daarna nog over dividenden beschikt 
voor de schuldvorderingen in rang waarin de bedrijfsvoorheffingen en de R.S.Z. gerang-
schikt staan, kan hij het verder beschikbaar actief toerekenen op de schuldvorderingen die 
(verweerder) en de R.S.Z. hebben.

- Zoals hierboven (...) gesteld, maakt het niet uit of de schuldvordering van (verweer-
der) betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing die de werkgever verschuldigd bleef vóór 
het vonnis van faillietverklaring (zij: 2.138.592 BEF) of op de bedrijfsvoorheffing die ver-
rekend werd op de bruto-opzeggingsvergoeding, waarop de werknemers gerechtigd wer-
den ingevolge de faillietverklaring en de beëindiging van hun arbeidsovereenkomsten.
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- Waar het beschikbare actief (eiser) toelaat om de schuldvordering van (verweerder) en 
de R.S.Z. aan te zuiveren, moet hij op hun schuldvordering eerst de bedrijfsvoorheffing en 
de R.S.Z.-afhoudingen die het Fonds voor sluiting van ondernemingen hen uitbetaalde in 
mindering brengen, om vast te stellen wat zij nog verschuldigd zijn. Het saldo van hun 
schuldvordering zal hij - pondspondsgewijze - met de nog beschikbare dividenden aanzui-
veren".

Grieven
Krachtens artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is eiser be-

drijfsvoorheffing verschuldigd op de aan de werknemers van de gefailleerde vennoot-
schap nog verschuldigde bezoldigingen. Eiser heeft overeenkomstig artikel 272, 1° van 
hetzelfde wetboek het recht om deze bedrijfsvoorheffing in te houden op de uitkeringen 
aan de werknemers.

Ten onrechte oordeelt het hof van beroep in het bestreden arrest evenwel dat "de nale-
ving van deze verplichting (niet) vereist dat (verweerder) zelf een aangifte van schuldvor-
deringen zou neerleggen."

Aldus geven de appèlrechters aan de artikelen 270, 6° en 272, 1° van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen een reikwijdte die deze wetsbepalingen niet hebben.

Geen van beide wetsbepalingen bevat immers een uitdrukkelijke of stilzwijgende afwij-
king van het fundamentele beginsel, verwoord in de artikelen 62 en 72 van de nieuwe 
Faillissementswet en voorheen in de artikelen 496 en 508 van de wet van 18 april 1851, 
dat elk schuldeiser aangifte moet doen van zijn schuldvordering om voor een uitkering uit 
het faillissement in aanmerking te komen.

Door aldus te beslissen dat eiser, bij de verdeling van het saldo van het actief van de ge-
failleerde vennootschap, rekening moet houden met de bedrijfsvoorheffing verschuldigd 
op de aan de werknemers uit te keren bezoldigingen, deze bedrijfsvoorheffing moet in-
houden en uitkeren aan verweerder, overeenkomstig de rangregeling voorgeschreven door 
de artikelen 19, 3°bis en 19, 4° van de Hypotheekwet en 423 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen hoewel voor deze bedrijfsvoorheffing door verweerder geen aangifte 
werd gedaan.

V. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1992), zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, de bedrijfsvoor-
heffing verschuldigd is door diegenen die als curators in faillissementen, schuld-
vorderingen hebben te honoreren met de hoedanigheid van bezoldigingen als be-
doeld in artikel 30 van het wetboek;

Dat, krachtens artikel 272 van hetzelfde wetboek, de curators het recht hebben 
op  de  belastbare  inkomsten de  desbetreffende  voorheffing in  te  houden;  dat, 
krachtens artikel 273 van dat wetboek, de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is uit 
hoofde van het betalen of het toekennen van belastbare bezoldigingen;

Dat, met toepassing van artikel 88 van het koninklijk besluit van 27 augustus 
1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), en 
van zijn bijlage III, nummers 1 tot 3, de bedrijfsvoorheffing op de beroepsin-
komsten wordt vastgesteld op grondslag van de werkelijke betaalde of toegeken-
de bruto-inkomsten, verminderd met de verplichte inhoudingen ter  uitvoering 
van de sociale wetgeving; dat, krachtens de te dezen toepasselijke bepalingen 
van bijlage III, hoofdstuk II, afdeling 3, voor de schuldvorderingen met de hoe-
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danigheid van bezoldigingen die worden gehonoreerd door curators in faillisse-
menten, de bedrijfsvoorheffing eenvormig zonder vermindering wordt vastge-
steld op 27,25 pct.;

Dat, krachtens artikel 90, §1 van voornoemd koninklijk besluit van 27 augus-
tus 1993, de curator die schuldvorderingen honoreert met de hoedanigheid van 
bezoldigingen binnen de in artikel 412 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1992) gestelde termijn een aangifte moet overleggen bij de krachtens ar-
tikel 297 van hetzelfde wetboek aangewezen ontvanger van de directe belastin-
gen en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing bij dezelfde ambtenaar moet betalen 
volgens de regels van hoofdstuk III, afdeling III van dit besluit;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 blijkt dat 
de wetgever de effectieve inning van de bedrijfsvoorheffing heeft willen bevor-
deren zowel wat betreft schuldvorderingen van werknemers, ontstaan vóór het 
faillissement van hun werkgever, als wat betreft loon uitbetaald door een curator 
na het faillissement; dat het voormeld uitvoeringsbesluit ertoe strekt de taak van 
de curators te vereenvoudigen door de vaststelling van een eenvormig tarief;

Overwegende dat, in de regel, het bij artikel 19, 3°bis van de Hypotheekwet 
gevestigde voorrecht  niet  van toepassing is  op de sociale zekerheidsbijdragen 
van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het loon 
waarop de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd vóór het faillisse-
ment; dat de werknemer immers geen vorderingsrecht heeft om in eigen handen 
betaling te verkrijgen van de bedragen die op het loon zijn ingehouden om te 
worden overgemaakt aan het bestuur en aan de betrokken instellingen;

Dat hieruit volgt dat de curator de schuldvordering van de werknemer voor 
vorderingen ontstaan vóór het faillissement moet berekenen op grond van het 
brutoloon, verminderd met de sociale-zekerheidsbijdrage van de werknemer en 
met de forfaitair berekende bedrijfsvoorheffing;

Overwegende dat uit al die bepalingen volgt dat de curator, wanneer hij de 
verdeling doet en aan de werknemers een bedrag uitbetaalt ingevolge een aangif-
te van schuldvordering voor de vergoeding verschuldigd ingevolge de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst, zelf het deel van de verschuldigde voorheffing 
moet berekenen, inhouden en in voorkomend geval aan de Staat storten, ook al 
heeft de Staat voor dat bedrag nog geen aangifte gedaan van schuldvordering;

Overwegende dat de appèlrechter die oordeelt dat de naleving van de verplich-
ting van artikel 270, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, niet 
vereist dat de fiscus zelf een aangifte van schuldvordering zou neerleggen voor 
bedrijfsvoorheffing die de curator moet verrekenen op vergoedingen uitgekeerd 
ten titel van opzeggingsvergoedingen na faillissement, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat gelet op de verwerping van het cassatieberoep, de vordering 

tot bindendverklaring geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiser in de kosten.

21 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelis-
sen Grade.

Nr. 46

1° KAMER - 21 januari 2005

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT - NEERLEGGING OP DE GRIFFIE - 
TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

Wie een rechter wil wraken, moet dit doen voor de aanvang van de pleidooien, tenzij de  
redenen van wraking later zijn ontstaan; het verzoekschrift tot wraking dat ter griffie van 
het hof van beroep wordt neergelegd en die regel niet naleeft, is niet ontvankelijk1.  (Art. 
833 Ger.W.)

(N. T. H.)

ARREST

(A.R. C.05.0014.N)

I. Verzoek
Verzoekster heeft op 10 januari 2005 voor het Hof van Beroep te Antwerpen 

een akte van wraking neergelegd tegen S.B., raadsheer die deel uitmaakt van dat 
hof van beroep.

De gewraakte magistraat heeft op 11 januari 2005 verklaard zich niet te willen 
onthouden van de behandeling van de zaak.

II. Rechtspleging voor het Hof
De akte van wraking is op 12 januari 2005 medegedeeld aan de procureur-ge-

neraal bij het Hof van Cassatie. Dezelfde dag is het dossier door de procureur-
generaal aan de hoofdgriffier van het Hof medegedeeld.

Op de openbare terechtzitting van 21 januari 2005 heeft voorzitter Ivan Ver-
ougstraete verslag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Dirk Thijs geconcludeerd 
en hebben de partijen gepleit.

III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoek gesteund is op de hoge graad van vijandschap 

die zou bestaan of bestaan hebben tussen de gewraakte magistraat en verzoek-
ster;

1 Zie Cass., 4 maart 1991, A.R. 7157, nr. 352; Cass., 29 april 1991, A.R. 8957, nr. 450; Cass., 18  
nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS; Cass., 10 mei 2000, A.R. 
P.00.0730.F, nr. 284; Cass., 26 dec. 2001, A.R. P.01.1716.F, nr. 722.
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Overwegende dat hij die een wraking wil voordragen dit moet doen voor de 
aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan;

Overwegende dat uit het verzoekschrift zelf kan worden afgeleid dat op 17 fe-
bruari 2004 werd medegedeeld aan verzoekster dat de zaak, waarin thans ver-
zoekster een wraking voordraagt, zou gepleit worden op 9 november 2004 voor 
het hof te Antwerpen voor de zesde kamer waarvan raadsheer B. deel uitmaakt;

Dat de zaak gepleit werd op die dag zonder dat verzoekster enige grond van 
wraking opwierp;

Dat nadat verzoekster in het ongelijk werd gesteld bij een arrest van 7 decem-
ber 2004 waarin het hof te Antwerpen ook ambtshalve de procedure van artikel 
1072bis van het Gerechtelijk Wetboek opstartte, verzoekster de akte van wraking 
heeft neergelegd;

Overwegende dat de aangevoerde redenen van wraking zijn ontstaan voor de 
aanvang der pleidooien op de zitting van 9 november 2004;

Dat niet  ter zake doet dat  de advocaat  van verzoekster of zijn medewerker 
slechts uitzonderlijk in Antwerpen pleiten, dat verzoekster niet in persoon op de 
zitting van 9 november 2004 aanwezig was, en dat het arrest van 7 december 
2004 alleen de eerste letter van de voornaam van raadsheer B. weergaf zodat de 
advocaat van verzoekster niet alle gegevens had over de identiteit van voornoem-
de magistraat;

Dat het verzoek te laat is ingesteld; 
Dat het verzoek moet worden verworpen; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarder J.L., kantoor houdende te ... aan, om het arrest bin-

nen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt verzoekster in de kosten.

21 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. K. 
Creyf, Brugge, A. Lambrecht, Antwerpen en J. Verstraete, Antwerpen.

Nr. 47

3° KAMER - 24 januari 2005

1º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING - MEDISCHE 
RAAD - ADVIESBEVOEGDHEID - DWINGEND RECHT.

2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING - ALGEMENE 
REGELING - PROCEDURE - WAARBORGEN.

3º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUIS - MEDISCHE RAAD - ADVIES - 
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STEMMING - VEREISTE MEERDERHEID - ONTHOUDING.

1º  De  bepalingen  van  de  Ziekenhuiswetgeving  zijn  dwingend  ter  bescherming  van  de  
ziekenhuisgeneesheer,  in  zoverre  zij  de  adviesbevoegdheid  van  de  medische  raad 
regelen met betrekking tot de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer.  (Artt. 125, 126, 
127 en 128 Ziekenhuiswet)

2º De algemene regeling betreffende de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de  
geneesheren  mag  met  betrekking  tot  de  procedure  tot  afzetting  van  een 
ziekenhuisgeneesheer  niet  ten  nadele  van de ziekenhuisgeneesheer  afwijken van de 
waarborgen bepaald in de artikelen 125 tot en met 128 van de Ziekenhuiswet, maar mag 
wel bijkomende waarborgen ten gunste van de ziekenhuisgeneesheer vaststellen.  (Art. 
130 Ziekenhuiswet)

3º  De  medische  raad  kan  slechts  een  gunstig  advies  geven  met  een  volstrekte  
meerderheid  van de aanwezige  leden;  een lid  dat  zich bij  de  stemming onthoudt,  is  
niettemin een aanwezig lid en moet als dusdanig in aanmerking worden genomen voor  
het  bepalen  van  het  aantal  aanwezigen  en  van  de  volstrekte  meerderheid  van  de  
aanwezige leden. (Art. 29, derde lid K.B. nr. 87 van 10 aug. 1987 tot vaststelling van de 
regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad)

(D. e.a. T. ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0360.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij  beschikking van de eerste voorzitter van 16 november 2004 werd deze 

zaak naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseresen voert in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 122, §3, 125, eerste lid, 7°, 126, §1, 130, §1 en §3 van de wet op de zie-

kenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;
- artikel 29 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de re-

gels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoe-
ring van de artikelen 24, 25 en 26 van de Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen.

Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van eiseressen ongegrond en zegt voor 

recht dat de afzetting van eerste eiseres en de verbreking van de samenwerkingsovereen-
komst met tweede eiseres zowel formeel als inhoudelijk rechtmatig zijn gebeurd en ver-
klaart de vorderingen van eiseressen ongegrond;

Het hof van beroep beslist aldus op volgende gronden:
"Overwegende dat de afzetting een bijzondere wijze van beëindiging van de overeen-
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komst tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheer is, die wordt geregeld in artikel 
1.3.5.1 en 1.3.5.2 van de algemene regeling;

Dat de samenwerkingsovereenkomst met de geneesheer kan verbroken worden wegens 
11 limitatief opgesomde redenen;

(...)
Dat in geval van wanprestatie die aanleiding kan geven tot afzetting van de ziekenhuis-

geneesheer, dit wordt vastgesteld in een aangetekende brief aan de ziekenhuisgeneesheer 
en eventueel aan de vennootschap;

Dat de ziekenhuisgeneesheer uitgenodigd wordt om zijn standpunt mee te delen en, in-
geval van betwisting, moet deze betwisting meegedeeld worden aan de beheerder, bij aan-
getekende brief binnen de 7 dagen na ontvangst van de aangetekende brief van de beheer-
der zelf;

Dat ingeval van betwisting en voor zover regelmatig aangebracht, de beheerder de ge-
neesheer uitnodigt om gehoord te worden, waarbij de geneesheer zich mag laten bijstaan 
door een verdediger van zijn keuze;

Dat de uitnodiging om gehoord te worden dient te gebeuren bij aangetekende brief en 
tussen de uitnodiging en de bijeenkomst minstens 8 werkdagen moeten liggen, waarbij de 
ziekenhuisgeneesheer recht heeft op inzage van zijn dossier;

Dat indien de beheerder beslist om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen hij 
de Medische Raad moet verzoeken om een advies uit te brengen conform artikel 125 van 
de Ziekenhuiswet; dat de beheerder de Medische Raad uiterlijk binnen zes maanden na de 
verzending van de aangetekende brief aan de ziekenhuisgeneesheer dit advies dient te vra-
gen, op straffe van het recht te verliezen, omwille van de vastgestelde wanprestaties, de 
samenwerkings-overeenkomst te verbreken;

Dat na ontvangst van een gunstig advies van de Medische Raad de beheerder de betrok-
ken geneesheer zijn beslissing meedeelt binnen de maand na ontvangst van dit advies en 
dit  bij  aangetekend schrijven met  vermelding van de datum waarop de overeenkomst 
wordt verbroken (in principe de datum van het verzenden van de aangetekende brief), de 
redenen die aanleiding geven tot de afzetting en dus tot de verbreking van de samenwer-
kingsovereenkomst en het gunstig advies van de Medische Raad;

Overwegende dat de procedure van afzetting ook wordt geregeld in de Ziekenhuiswet;
Dat artikel 125 stelt dat in het kader van het in artikel 124 bepaalde doel de Medische 

Raad advies verstrekt aan de beheerder over de volgende aangelegenheden: 7°, de afzet-
ting van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden;

Dat volgens artikel 126, §1, de beheerder in al de in artikel 125 opgesomde aangelegen-
heden gebonden is het advies van de Medische Raad in te winnen; 

Dat artikel 126, §3, bepaalt dat behalve wanneer de beheerder en de Medische Raad an-
ders overeenkomen, de adviesaanvragen en de adviezen schriftelijk worden geformuleerd; 
de adviesaanvragen m.b.t. de in artikel 127, §1, vermelde punten moeten evenwel steeds 
schriftelijk geschieden;

Dat tenslotte artikel 127, §1, bepaalt dat indien de Medische Raad over een adviesaan-
vraag van de beheerder met betrekking tot de punten bedoeld in artikel 125, 1°, 2°, 4° en 
7°, een schriftelijk en gemotiveerd advies uitbrengt met een meerderheid van tweederde 
van de stemgerechtigde leden, en indien de beheerder zich niet kan aansluiten bij het ad-
vies de beslissing slechts kan genomen worden overeenkomstig de procedure bepaald in 
de paragrafen 2 en 3 en in artikel 128, §1 van de Ziekenhuiswet;

Overwegende dat te dezen (eerste eiseres) werd uitgenodigd voor een bijeenkomst op 
25 februari 1997 om gehoord te worden en haar middelen van verdediging tegen de gefor-
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muleerde aanklachten naar voor te brengen;
Dat (eerste eiseres) evenwel niet verscheen op deze zitting, zodat een proces-verbaal 

van niet verschijning werd opgesteld;
Dat de gemandateerden van de Raad van Beheer alsdan het besluit genomen hebben dat 

(eerste eiseres) zou afgezet worden op voorwaarde dat het advies van de Medische Raad 
dit zou toelaten;

Dat de Medische Raad op 8 april 1987 advies heeft uitgebracht en dit advies heeft me-
degedeeld aan het Beheer;

Dat het Beheer vervolgens op 5 mei 1997 het besluit genomen heeft tot afzetting van 
(eerste eiseres) en deze beslissing bij aangetekend schrijven van 7 mei 1997 ter kennis 
heeft gebracht van (eiseressen);

(...)
Dat de Medische Raad niet verplicht is een advies te geven, doch indien zij een advies 

geeft dit, indien voldaan is aan de cumulatief bepaalde voorwaarden in de Ziekenhuiswet, 
moet gekwalificeerd worden als een verzwaard advies waardoor de beheerder juridisch en 
inhoudelijk gebonden is;

Dat niet vereist is dat de Medische Raad met een tweederde meerderheid uitdrukkelijk 
instemt, doch zich niet verzetten met een tweederde meerderheid tegen het voornemen 
voldoet aan de wettelijke vereisten en een antwoord geeft op de gestelde vraag;

(...)
Dat de Medische Raad zich te dezen niet met een twee derde meerderheid van de stem-

men heeft verzet tegen het voornemen van de ziekenhuisbeheerder om (eerste eiseres) af 
te zetten als ziekenhuisgeneesheer;

Overwegende dat (eiseressen) ten onrechte stellen dat er op 8 april 1997 geen volstrekte 
meerderheid voorhanden was om tot een advies of een besluit te komen, met vier stem-
men voor de afzetting, drie stemmen tegen en één onthouding vermits volgens (eiseres-
sen) om tot een volstrekte meerderheid van de aanwezige leden te komen minstens vijf 
stemmen noodzakelijk waren;

Dat voor het bereiken van een volstrekte meerderheid enkel de positieve stemmen die-
nen geteld te worden en de onthoudingen niet mogen meegeteld worden; 

Overwegende dat de eerste rechter dan ook terecht geoordeeld heeft dat te dezen de af-
zettingsprocedure formeel, regelmatig en rechtsgeldig werd gevoerd en dat de beheerders 
van (eerste verweerster) conform het advies van de medische raad, die zich niet met een 
verzwaard advies tegen het voornemen tot afzetting heeft verzet, zijn overgegaan tot de 
afzetting van (eerste eiseres);

(...)
Dat de vorderingen van (eiseressen) tot  het bekomen van een schadevergoeding uit 

hoofde van onrechtmatige afzetting en verbreking van de samenwerkingsovereenkomst 
dan ook ongegrond zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 125, eerste lid, 7° en 126, §1 van de wet op de ziekenhuizen, ge-

coördineerd op 7 augustus 1987, is de beheerder van een ziekenhuis ertoe gehouden het 
advies van de Medische Raad in te winnen, ingeval hij de afzetting van een ziekenhuisge-
neesheer in overweging neemt.

Overeenkomstig artikel 130, §3 van dezelfde wet, behandelt de algemene regeling in ie-
der geval de procedures volgens dewelke een einde kan worden gemaakt aan de rechtsver-
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houdingen tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheren.
Overeenkomstig artikel 122, §3 van de wet op de ziekenhuizen, bepaalt de Koning de 

werking van de Medische Raad die in elk ziekenhuis moet worden opgericht.
Op grond van artikel 29 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling 

van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Medische Raad in 
uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de zieken-
huizen wordt elk besluit van de Medische Raad bij volstrekte meerderheid van de aanwe-
zige leden genomen.

In hun syntheseberoepsbesluiten voeren eiseressen aan dat met vier stemmen voor de 
afzetting, drie stemmen tegen en één onthouding op 8 april 1997 geen volstrekte meerder-
heid voorhanden was om een besluit of advies te formuleren, vermits om een volstrekte 
meerderheid van de aanwezige leden, in casu acht leden, te bekomen vijf stemmen nood-
zakelijk zijn, zodat de medische raad geen regelmatig advies heeft genomen.

De appèlrechter stelt vast dat de Medische Raad met vier stemmen voor de afzetting, 
drie stemmen tegen en één onthouding een advies heeft uitgebracht, maar overweegt dat 
voor het bereiken van een volstrekte meerderheid enkel de positieve stemmen dienen ge-
teld te worden en de onthoudingen niet mogen meegeteld worden.

Het  hof  van  beroep  beslist  daarenboven  dat  zich niet  verzetten  met  een  tweederde 
meerderheid tegen het voornemen van de ziekenhuisbeheerder voldoet aan de wettelijke 
vereisten.

Het hof van beroep laat aldus ten onrechte de onthoudingen buiten beschouwing en be-
rekent de volstrekte meerderheid in strijd met de bewoordingen van artikel 29 van het ko-
ninklijk besluit van 10 augustus 1987 niet op basis van de aanwezige leden, maar op basis 
van de uitgebrachte stemmen.

Het hof van beroep beslist derhalve niet naar recht dat de Medische Raad op 8 april 
1997 advies heeft uitgebracht en dat zich niet verzetten met tweederde aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet, vermits uit de vaststellingen van de appèlrechter volgt dat de vol-
strekte meerderheid der aanwezige leden die voor het nemen van een beslissing is vereist, 
niet is bereikt en geen rechtsgeldig advies is uitgebracht (schending van de artikelen 122, 
§3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en 29 van het ko-
ninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de 
samenstelling en de werking van de Medische Raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 
en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen). De appèlrechter beslist op 
die grond bijgevolg ook niet naar recht dat te dezen de afzettingsprocedure formeel, regel-
matig en rechtsgeldig is gevoerd (schending van de artikelen 125, eerste lid, 7°, 126, §1 
en 130, §1 en §3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek). Door de vordering van eiseressen tot betaling 
van schadevergoeding op die grond af te wijzen miskent de appèlrechter de verbindende 
kracht van de overeenkomst tussen eerste verweerster en eiseressen en de rechtsregel dat 
overeenkomsten partijen verbinden tot alle gevolgen die door de wet aan de verbintenis 
worden  toegekend  (schending  van  de  artikelen  1134  en  1135  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 130, §1 en §3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 

7 augustus 1987, wordt in elk ziekenhuis een algemene regeling vastgesteld en behandelt 
de algemene regeling in ieder geval de soorten gevallen waarin, de redenen waarom en de 
procedures volgens dewelke een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhoudingen 
tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheren.

Eiseressen voeren voorts aan dat overeenkomstig de algemene regeling in het zieken-
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huis van eerste verweerster de afzetting van een geneesheer een gunstig advies van de 
Medische Raad vereist en dat bij ontstentenis van de vereiste volstrekte meerderheid der 
aanwezige leden de afzetting van eerste eiseres zonder het vereiste gunstige advies en dus 
op onregelmatige wijze is doorgevoerd.

De appèlrechter stelt vast dat de procedure tot afzetting van een ziekenhuisgeneesheer 
is geregeld in artikel 1.3.5.1. en 1.3.5.2. van de algemene regeling en dat overeenkomstig 
die regeling de ziekenhuisbeheerder die een geneesheer wegens wanprestatie wil afzetten, 
de Medische Raad moet verzoeken om een advies uit te brengen en na ontvangst van een 
gunstig advies de betrokken geneesheer zijn beslissing moet mededelen binnen de maand 
na ontvangst van het advies bij aangetekend schrijven.

Het hof van beroep overweegt evenwel dat de procedure van afzetting ook in de zieken-
huiswet wordt geregeld en dat de Medische Raad niet verplicht is een advies te geven en 
beslist dat zich niet verzetten met een twee derde meerderheid tegen het voornemen van 
de ziekenhuisbeheerder voldoet aan de wettelijke vereisten.

Voor zover die overwegingen van de appèlrechter aldus moeten worden uitgelegd dat 
het hof van beroep beslist dat het met het oog op de beoordeling van de geldigheid van de 
afzettingsprocedure volstaat dat de bepalingen van de ziekenhuiswet zijn nageleefd en dat 
niet moet worden nagegaan of de medische raad het in de tussen partijen geldende alge-
mene regeling bedoelde gunstig advies heeft uitgebracht, miskent het hof van beroep der-
halve de bepalingen van die wet die de ziekenhuisbeheerder ertoe verplichten de met het 
oog op de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer in de algemene regeling vastgestelde 
procedure na te leven (schending van artikel 130, §1 en §3 van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987). Door de vordering van eiseressen tot betaling van 
schadevergoeding  op  die  grond  af  te  wijzen  miskent  de  appèlrechter  de  verbindende 
kracht van de overeenkomst tussen eerste verweerster en eiseressen en de rechtsregel dat 
overeenkomsten partijen verbinden tot alle gevolgen die door de wet aan de verbintenis 
worden  toegekend  (schending  van  de  artikelen  1134  en  1135  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 130, §1 en §3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 

7 augustus 1987, behandelt de algemene regeling de procedures volgens dewelke een ein-
de kan worden gemaakt aan de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de ziekenhuis-
geneesheren.

Het hof van beroep stelt vast dat partijen zich niet met een twee derde meerderheid te-
gen het voornemen van de ziekenhuisbeheerder verzetten.

Voor zover het hof van beroep beslist dat zich niet met een tweederde meerderheid ver-
zetten in casu een 'gunstig' advies in de zin van de tussen partijen geldende algemene re-
geling oplevert, miskent de appèlrechter de verbindende kracht van de algemene regeling 
(schending van de artikelen 130, §1 en §3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd 
op 7 augustus 1987 en 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek). Het hof van beroep 
miskent bovendien de rechtsregel dat voor het nemen van een 'gunstige' beslissing in de 
Medische Raad een volstrekte meerderheid van de aanwezige leden is vereist (schending 
van de artikelen 122, §3 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 
1987 en 29 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels 
met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Medische Raad in uitvoering 
van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen). 
Door de vordering van eiseressen tot betaling van schadevergoeding op die grond af te 
wijzen miskent de appèlrechter de verbindende kracht van de overeenkomst tussen eerste 
verweerster en eiseressen en de rechtsregel dat overeenkomsten partijen verbinden tot alle 
gevolgen die door de wet aan de verbintenis worden toegekend (schending van de artike-



192 HOF VAN CASSATIE 24.1.05 - Nr. 47 

len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).
Vierde onderdeel
Artikel 1.3.5.2., zesde lid van de tussen partijen geldende algemene regeling bepaalt:
"De beheerder deelt  de betrokken ziekenhuisgeneesheer of in voorkomend geval de 

vennootschap waarvan hij het orgaan is, de beslissing binnen de maand na ontvangst van 
het gunstig advies van de Medische Raad of na het volgen van de bemiddelingsprocedure 
voorzien in titel IV van de Ziekenhuiswet met gunstig gevolg, mee. De beheerder houdt 
bij het nemen van zijn beslissing rekening met de ernst van de vastgestelde feiten" (eigen 
onderlijning).

Artikel 1.3.5.3. van de algemene regeling bepaalt:
"De beheerder deelt zijn beslissing bij aangetekende brief mee aan de ziekenhuisge-

neesheer of in voorkomend geval aan de vennootschap waarvan deze het orgaan is, met 
vermelding van:

- (...)
- het gunstig advies van de Medische Raad of het feit dat met gunstig, gevolg de bemid-

delingsprocedure voorzien in titel IV van de ziekenhuiswet, werd gevolgd" (eigen onder-
lijning).

Uit  de onderlijnde bewoordingen van de algemene regeling blijkt  onomstotelijk dat 
overeenkomstig die regeling de ziekenhuisbeheerder die een geneesheer wegens wanpres-
tatie wil afzetten, de Medische Raad niet alleen moet verzoeken om een advies uit te bren-
gen, maar ook slechts na ontvangst van een gunstig advies de betrokken geneesheer zijn 
beslissing tot afzetting kan mededelen.

De appèlrechter brengt in herinnering dat de procedure tot afzetting van een ziekenhuis-
geneesheer is geregeld in artikel 1.3.5.1. en 1.3.5.2. van de algemene regeling en haalt 
vervolgens de toepasselijke bepalingen van de algemene regeling aan (pag. 10 en 11 van 
het arrest).

Voor zover het arrest aldus moet worden gelezen dat de appèlrechters beslissen dat arti-
kel 1.3.5.2. van de tussen partijen geldende algemene regeling niet bepaalt dat de zieken-
huisbeheerder een ziekenhuisgeneesheer slechts wegens wanprestatie mag afzetten, mits 
de Medische Raad een gunstige beslissing heeft uitgebracht, geeft het arrest een uitleg-
ging van de artikelen 1.3.5.2. en 1.3.5.3. van de algemene regeling die in strijd is met de 
bewoordingen ervan.

Het hof van beroep schendt derhalve de bewijskracht van de in het arrest aangehaalde 
bewoordingen van de artikelen 1.3.5.2. en 1.3.5.3. van de algemene regeling (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Door de vordering van 
eiseressen tot betaling van schadevergoeding op die grond af te wijzen miskent de appèl-
rechter de verbindende kracht van de overeenkomst tussen eerste verweerster en eiseres-
sen en de rechtsregel dat overeenkomsten partijen verbinden tot alle gevolgen die door de 
wet aan de verbintenis worden toegekend (schending van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het tweede onderdeel
Over de door de verweerders sub 10 tot en met 23 opgeworpen gronden van 

niet-ontvankelijkheid van het onderdeel:
a) het onderdeel is onduidelijk omdat het niet aangeeft tegen welke overwe-

ging of overwegingen het is gericht:
Overwegende dat het onderdeel aangeeft tegen welke overwegingen van het 
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arrest het is gericht;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid feitelijke grondslag mist;
b) in zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 130, §1 en §3 van 

de Ziekenhuiswet vormen deze wetsbepalingen geen rechtsgrond tot het afdwin-
gen van de naleving van de in de algemene regeling vastgestelde procedure:

Overwegende dat het onderdeel de schending van artikel 130, paragrafen 1 en 
3 van de Ziekenhuiswet aanvoert in zoverre het arrest beslist dat de naleving van 
de procedure tot afzetting, zoals bepaald in de Ziekenhuiswet, volstaat en niet 
moet worden nagegaan of de medische raad gehandeld heeft overeenkomstig de 
tussen de partijen overeengekomen algemene regeling;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
c) het onderdeel kan niet tot cassatie leiden:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid niet te 

scheiden is van het onderzoek van het onderdeel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2. Het tweede onderdeel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 130, §1 van het koninklijk besluit van 7 

augustus 1987 houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen, in elk zie-
kenhuis een algemene regeling wordt vastgesteld betreffende de rechtsverhou-
dingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren, de organisatie- en de werkvoor-
waarden, met inbegrip van de financiële werkvoorwaarden; 

Dat, overeenkomstig paragraaf 3 van dit artikel, de algemene regeling onder 
meer dient te behandelen: de soort gevallen waarin, de redenen waarom en de 
procedures volgens welke een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhou-
dingen tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheren;

Dat, krachtens paragraaf 2 van dit artikel, de algemene regeling wordt vastge-
steld met inachtneming van de procedure bepaald in hoofdstuk 1, afdeling 1 van 
de specifieke bepalingen betreffende het beheer van de ziekenhuizen en het sta-
tuut van de ziekenhuisgeneesheer, zijnde titel IV van het voormeld koninklijk 
besluit; 

Overwegende dat de artikelen 125 tot en met 128 van de Ziekenhuiswet, voor-
komende in titel IV, hoofdstuk 1, afdeling 1, in zoverre zij de adviesbevoegdheid 
van de medische raad regelen met betrekking tot de afzetting van een ziekenhuis-
geneesheer,  dwingende bepalingen zijn ter  bescherming van de ziekenhuisge-
neesheer; 

Dat de voormelde algemene regeling niet ten nadele van de ziekenhuisgenees-
heer mag afwijken van de waarborgen bepaald in de artikelen 125 tot en met 128 
van de Ziekenhuiswet inzake de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer; 

Dat evenwel de algemene regeling met betrekking tot de procedure tot afzet-
ting van een ziekenhuisgeneesheer bijkomende waarborgen ten gunste van de 
ziekenhuisgeneesheer mag vaststellen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
- tweede eiseres en eerste verweerster een definitieve samenwerkings-overeen-
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komst hebben gesloten,  waarbij  eerste eiseres,  orgaan van tweede eiseres,  als 
zelfstandige op geïntegreerde wijze en zoals voorzien in de algemene regeling, 
de medische activiteit anesthesie en reanimatie uitoefende in het Sint-Janszieken-
huis te Genk;

- de voorwaarden van deze samenwerking beheerst worden door de bepalingen 
van de algemene regeling en door de dwingende bepalingen van de Ziekenhuis-
wet;

- de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer geregeld is in de artikelen 1.3.5.1. 
en 1.3.5.2. van de algemene regeling; 

- deze algemene regeling bepaalt dat indien de beheerder beslist om de samen-
werkingsovereenkomst met de ziekenhuisgeneesheer te beëindigen, hij de medi-
sche raad binnen de gestelde termijn moet verzoeken om advies uit te brengen 
conform artikel 125 van de ziekenhuiswet;

- de beheerder slechts na ontvangst van een gunstig advies van de medische 
raad tot afzetting en dus tot verbreking van de samenwerkings-overeenkomst kan 
overgaan;

Overwegende dat, krachtens artikel 29, derde lid van het koninklijk besluit van 
10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstel-
ling en de werking van de medische raad, elk besluit van de medische raad bij 
volstrekte meerderheid van de aanwezige leden wordt genomen;

Dat, gelet op deze bepaling, een gunstig advies, als bedoeld in de artikelen 
1.3.5.1. en 1.3.5.2. van de algemene regeling, slechts gegeven kan worden met 
een volstrekte meerderheid van de aanwezige leden van de medische raad;

Dat een lid dat zich bij de stemming onthoudt, niettemin een aanwezig lid is en 
als dusdanig in aanmerking moet worden genomen voor het bepalen van het aan-
tal aanwezigen en van de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de medische raad op 8 april 1997 met 
vier stemmen voor de afzetting, drie stemmen tegen en één onthouding zich met 
een volstrekte meerderheid heeft uitgesproken op grond dat "enkel de positieve 
stemmen dienen geteld te  worden en de onthoudingen niet  mogen meegeteld 
worden" en dat de medische raad zich niet met het in artikel 127 van het konink-
lijk  besluit  van 7  augustus  1987 vereist  verzwaard  advies,  namelijk  met  een 
"meerderheid van tweederde van de stemgerechtigde leden" tegen het voorne-
men tot afzetting heeft verzet, zodat de beheerders van eerste verweerster rechts-
geldig tot de afzetting van eiseres zijn overgegaan;

Overwegende dat het arrest, door op die grond de vordering van de eiseressen 
tot betaling van schadevergoeding af te wijzen, de verbindende kracht van de 
tussen eerste verweerster en de eiseressen op de algemene regeling steunende sa-
menwerkingsovereenkomst miskent en de artikelen 1134 en 1135 van het Bur-
gerlijk Wetboek schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de op grond van de onrechtmati-

ge afzetting van eerste eiseres en de eerbiediging van de samenwerkingsovereen-
komst ingestelde vorderingen van de eiseressen ongegrond verklaart en uitspraak 
doet over de kosten;

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.

24 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Verbist, Houtekier, Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 48

3° KAMER - 24 januari 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE.

2º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - VERBLIJF IN ZIEKENHUIS - VERZORGING PATIËNT - 
KOSTEN - AANREKENING AAN PATIËNT - VERPLEEGDAGPRIJS.

3º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - VERBLIJF IN ZIEKENHUIS - VERZORGING PATIËNT - 
ENDOSCOPISCH MATERIAAL - AANREKENING AAN PATIËNT.

1º De regel volgens dewelke de nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op  
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder  
de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds  
onherroepelijk  vastgestelde  rechten,  houdt  in  dat  de  nieuwe  wet  in  de  regel  van  
toepassing is op rechtsfeiten die de nieuwe wet bepalend acht voor de rechtsverhouding 
en die zich hebben voorgedaan vanaf haar inwerkingtreding1. (Art. 2 B.W.)

2º Alle kosten die verband houden met het verblijf in een kamer met meer dan twee bedden  
en  het  verstrekken  van  zorgen  aan  de  patiënt  in  het  ziekenhuis  en  die  niet  zijn  
opgenomen  in  de  limitatieve  opsomming  van  artikel  95  van  de  Ziekenhuiswet,  zijn  
begrepen in de verpleegdagprijs, die de enige is die, niettegenstaande elk strijdig beding,  
mag worden aangerekend. (Artt. 87, eerste lid, 89, 94 en 95 Ziekenhuiswet)

3º De kosten van endoscopisch materiaal komen niet voor en zijn niet onder te brengen 
onder de prestaties opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet zodat zij niet boven de 
verpleegdagprijs  mogen  worden  aangerekend2.  (Artt.  87,  eerste  lid,  89,  94  en  95 

1 Zie  Cass.,  14  feb.  2002,  A.R.  C.00.0350.N, A.C. 2002,  nr.  108;  Cass.,  28  feb.  2003,  A.R. 
C.00.0603.N, A.C. 2003, nr. 141.
2 Art. 209 Programmawet I van 24 dec. 2002 heeft aan art. 95 Ziekenhuiswet een 4° toegevoegd, dat 
bepaalt dat niet begrepen zijn in het budget: de kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal en 
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Ziekenhuiswet)

(B. T. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN)

ARREST

(A.R. C.04.0223.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 oktober 2003 in laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het derde kanton te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 28 december 2004 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87, eerste lid,( in de versie van toepassing vóór de vervanging daarvan 

door artikel 81 van de wet van 14 januari 2001 (lees: 2002)), 89, (zoals van toepassing 
vóór de opheffing ervan door artikel 83 van de wet van 14 januari 2002), 94, (in de versie 
van toepassing vóór de wijziging ervan door artikel 88 van de wet van 14 januari 2002) en 
95, (in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan door artikel 89 van de wet van 14 
januari 2002 en door artikel 209 van de Programmawet 1 van 24 december 2002) van het 
koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de Wet op de ziekenhui-
zen;

- de artikelen 83, 88, 89 en 127 van de Wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen 
inzake gezondheidszorg;

- de artikelen 209 en 210 van de Programmawet 1 van 24 december 2002;
- de artikelen 1a en 12, (in de versie van toepassing na de wijziging ervan door artikel 2 

van het ministerieel besluit van 12 januari 2001) van het ministerieel besluit van 2 augus-
tus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de 
verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene onderdelen ervan, alsmede van de 
regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de 
verpleegdagprijzen voor  de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten,  (zoals  van toepassing 
vóór de opheffing van dat ministerieel besluit door artikel 102 van het koninklijk besluit 
van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en vereffening van het budget van de finan-
ciële middelen van de ziekenhuizen);

- de artikelen 13, (in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan door artikel 1 

het  materiaal  voor  viscerosynthese,  wanneer  deze  hetzij  het  voorwerp  uitmaken  van  een 
tegemoetkoming  door  de  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering,  hetzij  voorkomen  op  een  door  de 
minister van Sociale Zaken vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot opname in de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform artikel 35, §2 van de Wet van 14 
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze 
nieuwe bepaling  was  echter  niet  van  toepassing  op  deze  zaak,  aangezien  zij  pas  in  werking  is 
getreden op 1 april 2003, dit is na de hospitalisatie waaruit de betwiste aanrekening van de medische 
kosten voortvloeide.
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van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002), 103, §1 en 104 van het koninklijk besluit 
van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van finan-
ciële middelen van de ziekenhuizen;

- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter de vordering van verweerster ont-

vankelijk en gegrond en veroordeelt zij eiser(e)s tot betaling van 158,65 euro te vermeer-
deren met de verwijlinteresten, de gerechtelijke interesten en de kosten van het geding, op 
grond van de volgende motieven:

"III. Beoordeling
Partijen zijn het erover eens dat "shaverblades" een soort verbruiksmateriaal is dat één-

malig bij een arthroscopie wordt gebruikt. Het gaat om een recente techniek die niet ge-
kend was op het ogenblik van het vaststellen van de forfaitaire ligdagprijs.

De vraag die zich stelt is te weten of de kosten van de "shaverblades" al dan niet inbe-
grepen zijn in de forfaitaire verpleegdagprijs die het ziekenhuis ontvangt van de ziektever-
zekering en of deze kosten bijgevolg al dan niet afzonderlijk mogen aangerekend worden 
aan de patiënt.

De "shaverblades" zijn niet voorzien in de artikelen 28 of 35 van de nomenclatuur (de 
materialen opgenomen in de nomenclatuur worden terugbetaald door de ziekteverzekering 
naast het forfait).

Voor de beslechting van dit geschil zijn de artikelen 94 en 95 van de ziekenhuiswet 
cruciaal.

Tot 14 januari 2002 luidde artikel 94 als volgt:
'Onverminderd artikel 90, dekt het budget de financiële middelen op forfaitaire wijze de 

kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de ver-
strekking van de zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten 
in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. (... ).'

Door de programmawet van 14 januari 2002 werd een tweede lid toegevoegd dat als 
volgt luidt:

'De Koning omschrijft de in het eerste lid bedoelde kosten.'
Artikel 95 luidt als volgt:
'Zijn niet begrepen in het budget van financiële middelen van het ziekenhuis:
1° de prijs van de farmaceutische specialiteiten en van de generische geneesmiddelen,
2° het honorarium van de geneesheren (...),
3° de vergoeding voor de verstrekkingen door apothekers (...),
4° de kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal (...) wanneer deze hetzij het 

voorwerp zijn van een tegemoetkoming door de ziekte en invaliditeitsverzekering hetzij 
voorkomen op een door de minister van Sociale Zaken, vast te stellen lijst, nadat er een 
voorstel tot opname in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd gefor-
muleerd conform artikel 35, §2 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.'

Er waren tot 14 januari 2002 twee strekkingen in rechtsleer en rechtspraak in verband 
met de verpleegdagprijs (zie noot T.J., stuk 6 (eiseres))

- de ene strekking die omschreven wordt als de economische strekking, die stelt dat bij 
de bepaling van de verpleegdagprijs (M. B. van 2 augustus 1986, dat bepaalt hoe de ver-
pleegdagprijs werd berekend) geen rekening gehouden kan geweest zijn met de nieuwe 
materialen die toen nog niet gekend waren zodat zij ook niet inbegrepen kunnen zijn in de 
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verpleegdagprijs,
- de andere strekking die omschreven wordt als de juridische strekking en die verwijst 

naar de tekst van artikel 94 die bepaalde dat alle kosten die verband houden met het ver-
blijf en de verzorging in een ziekenhuis op forfaitaire wijze gedekt zijn door de verpleeg-
dagprijs, buiten de limitatieve opsomming van artikel 95; zodat wat niet opgenomen is in 
deze limitatieve lijst geacht wordt gedekt te zijn door het forfait.

Het ministerieel besluit van 6 februari 2001, dat het ministerieel besluit van 2 augustus 
1986 wijzigde, sloot het endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese uit-
drukkelijk uit het budget B2 van de ligdagprijs, waardoor reeds werd afgeweken van het 
zogezegde forfait, zonder artikel 94 te wijzigen. Artikel 12 van dit ministerieel besluit be-
paalde immers dat door het onderdeel B2 forfaitair werden gedekt de medische verbruiks-
goederen, verplegingsartikelen en klein instrumentarium, terwijl door de wijziging van 6 
februari 2001 hiervan werd afgeweken door het endoscopisch en viscerosynthesemateriaal 
hieruit te sluiten.

Het Christelijk Ziekenfonds erkende, in haar nota aan de ziekenfonds-secretarissen van 
28 februari 2001 (stuk 11 (eiseres)), dat, haar standpunt, dat steunt op de letter van de wet, 
mogelijk moeilijker afdwingbaar zou zijn gezien deze wijziging van het ministerieel be-
sluit waardoor het debat opnieuw heropend wordt, maar handhaafde haar stelling dat alles 
wat niet in de limitatieve lijst van artikel 95 werd opgenomen, geacht werd gedekt te zijn 
door de verpleegdagprijs. Zij stelt immers dat het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 
enkel bepaalde hoe de verpleegdagprijs werd berekend, zonder te omschrijven wat door 
de forfaitaire verpleegdagprijs is gedekt.

Sedert 14 januari 2002 is artikel 94 van de Ziekenhuiswet echter wel gewijzigd in die 
zin dat de Koning de mogelijkheid krijgt te omschrijven welke kosten door de forfaitaire 
verpleegdagprijs gedekt zijn door de toevoeging van het tweede lid 'De Koning omschrijft 
de in het eerste lid bedoelde kosten.'

Deze omschrijving is, mede door de evolutie van de toegepaste technieken, noodzake-
lijk geworden, zoals immers ook is gebleken in de praktijk. De verwarring zorgde voor 
een gebrek aan transparantie voor de patiënten en een onderfinanciering van de zieken-
huissector bij het behouden van het respect van de forfaitaire verpleegdagprijs, zoals er-
kend in de nota van de mutualiteit (stuk 13, neergelegd door (eiseres)). Anderzijds sloten 
bepaalde mutualiteiten kennelijk AVR-contracten af  voor een bijkomende financiering 
van dit materiaal, zoals dan weer blijkt uit stuk 11 van (eiseres).

In ieder geval kan de juridische stelling, aangehouden bij de vroegere tekst van artikel 
94 van de Ziekenhuiswet, niet meer onderschreven worden na 6 februari 2001 en nog 
minder na 14 januari 2002, datum waarop de Koning van de wetgever de mogelijkheid 
krijgt om te omschrijven wat valt onder de forfaitaire verpleegdagprijs, wat impliceert dat 
hieronder niet alles valt zoals weerhouden door de mutualiteit. De Koning had dit kenne-
lijk nog niet gedaan op het tijdstip van de operatie en facturatie van (eiseres).

Het koninklijk besluit betreffende de vaststelling en vereffening van het budget van fi-
nanciële middelen van de ziekenhuizen van 25 april 2002 werd gepubliceerd op 30 mei 
2002 en bepaalt in artikel 13, 4°,: 'De bestanddelen waarvan de kostprijs door onderdeel 
B2 van het budget wordt gedekt zijn: 4°, de medische verbruiksgoederen, de producten 
voor de zorgverlening en het klein instrumentarium met uitzondering van het endosco-
pisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese, wanneer dit het voorwerp is van 
een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of wanneer dit voorkomt 
op een door de minister die de vaststelling van het budget van financiële middelen onder 
zijn bevoegdheid heeft, vast te stellen lijst;"

Met andere woorden het koninklijk besluit sluit opnieuw het endoscopisch materiaal 
(waarvan "shaverblades" een onderdeel zijn) uit voor zover dit voorwerp is van een tege-
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moetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of op een lijst.
Voor de betwiste 'shaverblades' is dit (nog) niet het geval en de lijst (voorkomend in het 

koninklijk besluit van 25 april 2002) werd zelfs opnieuw afgeschaft door het koninklijk 
besluit van 22 oktober 2002 (artikel 1).

De vraag stelt zich wie de "shaverblades" dan moet betalen.
De vrederechter volgt de economische strekking, daar het vast staat dat ten tijde van het 

vaststellen van de verpleegdagprijs nog geen rekening kon gehouden geweest zijn met de 
nieuwe technieken en materialen, wat ook aangetoond wordt door de afwijkingen die in-
middels worden aanvaard en in de wet opgenomen in verband met onder andere het endo-
scopisch materiaal.

De bedoeling was het forfaitiseren van de courante zorgen die verband houden met het 
verblijf en het verstrekken van de zorgen aan de patiënten; er kan niet (meer) gesteld wor-
den dat alle medisch verbruiksmateriaal aangewend in het kader van een speciale operatie 
voor een patiënt individueel daaronder valt. Gezien 'shaverblades' niet door de verpleeg-
dagprijs gedekt zijn, om de redenen hierboven vermeld, en (nog?) niet het voorwerp zijn 
van een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (om budgettaire rede-
nen, of om redenen van de duur die een dergelijke opname in de tegemoetkomingen in be-
slag neemt) is er geen grond om te stellen dat het ziekenhuis deze kosten zelf op zich zou 
moeten nemen. Een ziekenhuis is een instelling die moet pogen de patiënt de beste zorgen 
te verstrekken rekening houdend met de technische evolutie en het comfort van de patiënt.

In deze zaak wordt door de patiënt niet gesteld dat de 'shaverblades' niet nodig of nuttig 
waren, noch wordt het principe van het gebruik van deze techniek betwist.

Indien deze zorgen kosten inhouden die noch door de ziekteverzekering, noch door de 
verpleegdagprijs gedekt zijn dient de patiënt, die de begunstigde is van deze zorg en dit 
medisch verbruiksmateriaal, deze kosten te betalen.

De 'shaverblades' werden aldus terecht aangerekend aan de patiënt." (2de blad, laatste 
alinea, tot 5de blad, voorlaatste alinea van het bestreden vonnis).

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 89 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende 

coördinatie van de Wet op de ziekenhuizen, hieronder afgekort als Ziekenhuiswet, zoals 
van toepassing vóór de opheffing van dat artikel door artikel 83 van de Wet van 14 januari 
2002, is de prijs per verpleegdag die niettegenstaande elk beding mag worden aangere-
kend, de prijs die overeenkomstig de bepalingen van de Ziekenhuiswet wordt vastgesteld 
door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Krachtens artikel 87, eerste lid van de Ziekenhuiswet, in de versie die van toepassing is 
in deze zaak, stelt de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de 
prijs per verpleegdag vast voor ieder ziekenhuis, op basis van een budget van financiële 
middelen en van een quotum van verpleegdagen.

Overeenkomstig artikel 94 van de Ziekenhuiswet, in de versie die van toepassing is in 
deze zaak, dekt het budget van het ziekenhuis op forfaitaire wijze alle kosten die verband 
houden met het verblijf in een kamer met meer dan twee bedden en het verstrekken van 
zorgen aan patiënten in het ziekenhuis.

Artikel 95 van de Ziekenhuiswet somt op limitatieve wijze de kosten op die niet in het 
budget van het ziekenhuis zijn begrepen.

Uit die bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met het verblijf in een ka-
mer met meer dan twee bedden en het verstrekken van zorgen aan patiënten in het zieken-
huis en die niet worden opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet, in de verpleegdag-
prijs zijn begrepen, die de enige is die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden 
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aangerekend.
De kosten van endoscopisch materiaal komen niet voor en zijn niet onder te brengen 

onder de prestaties opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet, in de versie vóór de wij-
ziging van dat artikel bij artikel 209 van de Programmawet 1 van 24 december 2002, zo-
dat zij niet boven de verpleegdagprijs aan de patiënt mogen worden aangerekend.

2. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis en de dagvaarding van 6 december 
2002 blijkt dat verweerster de betaling vorderde van een bedrag voor "shaverblades", die 
volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis een onderdeel zijn van endoscopisch 
materiaal (5de bladzijde, eerste alinea van het vonnis), die bij de behandeling van eisers in 
het ziekenhuis van verweerster werden gebruikt.

De vrederechter verklaart die vordering ontvankelijk en gegrond op grond van de hier-
boven geciteerde overwegingen die, samengevat, in hoofdzaak verwijzen naar:

- (1) de toevoeging in artikel 94 van de Ziekenhuiswet van een tweede lid, door de Wet 
van 14 januari 2002 (3de bladzijde, derde en vierde volledige alinea en 4de bladzijde, der-
de en vierde alinea van het vonnis),

- (2) de door het vonnis geciteerde versie van artikel 95 van de Ziekenhuiswet, meer be-
paald het vierde lid van dat artikel,

- (3) de wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, meer bepaald artikel 
12 daarvan, door een ministerieel besluit van 6 februari 2001 (3de bladzijde, laatste alinea 
en 4de bladzijde, eerste, tweede en vierde alinea van het vonnis),

- (4) het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en vereffening 
van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, meer bepaald artikel 13, 4°, 
daarvan (4de bladzijde, laatste alinea en vijfde bladzijde, eerste alinea van het vonnis),

- (5) de "economische strekking" volgens welke ten tijde van het vaststellen van de ver-
pleegdagprijs nog geen rekening kan gehouden geweest zijn met de nieuwe technieken en 
materialen en de overwegingen dat het de bedoeling was de courante zorgen te "forfaitise-
ren" die verband houden met het verblijf en het verstrekken van de zorgen aan de patiën-
ten en dat niet meer kan gesteld worden dat alle medisch verbruiksmateriaal aangewend in 
het kader van een speciale operatie voor een patiënt individueel daaronder valt (5de blad-
zijde, derde alinea van het vonnis).

2.1. De wijziging, door artikel 88 van de Wet van 14 januari 2002 houdende maatrege-
len inzake gezondheidszorg, van artikel 94 van de Ziekenhuiswet is, krachtens artikel 127 
van de eerstgenoemde wet en artikel 103, §1 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 
betreffende de vaststelling en vereffening van het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen, in werking getreden op 1 juli 2002. De invoeging in artikel 95 van de Zie-
kenhuiswet van een vierde lid, door artikel 209 van de Programmawet 1 van 24 december 
2002, is, krachtens artikel 210 van die laatste wet, in werking getreden op 1 april 2003. 
Die wijzigingen hebben dan ook geen weerslag op deze zaak, die, blijkens de vaststellin-
gen van de vrederechter, betrekking heeft op een verblijf van eiseres in het ziekenhuis van 
verweerster van 28 maart 2002 tot en met 31 maart 2002 (2de bladzijde, eerste alinea van 
het vonnis). Krachtens zijn artikel 104 is het voornoemde koninklijk besluit van 25 april 
2002 in werking getreden op 1 juli 2002, zodat het evenmin enige weerslag kan hebben op 
deze zaak.

In de mate dat de vrederechter zijn beslissing dat de "shaverblades" terecht werden aan-
gerekend aan de patiënt, steunt op wettelijke bepalingen die nog niet in werking waren ge-
treden op het ogenblik van het verblijf  van eiseres in het ziekenhuis van verweerster, 
schendt hij de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van 
de artikelen 1a en 12 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling 
van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het bud-
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get en de onderscheidene onderdelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking 
van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagprijzen voor de 
ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten en artikel 159 van de Grondwet.

2.2. De motieven dat ten tijde van het vaststellen van de verpleegdagprijs nog geen re-
kening kon gehouden geweest zijn met de nieuwe technieken en materialen en het de be-
doeling was de courante zorgen te "forfaitiseren" die verband houden met het verblijf en 
het verstrekken van de zorgen aan de patiënten en dat niet meer kan gesteld worden dat 
alle medisch verbruiksmateriaal aangewend in het kader van een speciale operatie voor 
een patiënt individueel daaronder valt, zijn in strijd met de artikelen 87, 89, 94 en 95 van 
de Ziekenhuiswet, in hun respectieve versies die van toepassing zijn in deze zaak, en wet-
tigen evenmin als enig ander motief de beslissing van de vrederechter dat de "shaverbla-
des" terecht werden aangerekend aan eiseres (schending van de artikelen 87, eerste lid, in 
de versie van toepassing vóór de vervanging daarvan door artikel 81 van de wet van 14 ja-
nuari 2001 (lees: 2002), 89, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 83 
van de wet van 14 januari 2002, 94, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan 
door artikel 88 van de wet van 14 januari 2002 en 95, in de versie van toepassing vóór de 
wijziging ervan door artikel 89 van de wet van 14 januari 2002 en artikel 209 van de Pro-
grammawet 1 van 24 december 2002, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 hou-
dende coördinatie van de Wet op de ziekenhuizen).

2.3. Artikel 12, 4° van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling 
van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het bud-
get en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelij-
king van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de zie-
kenhuizen en ziekenhuisdiensten, in de versie van toepassing na de wijziging ervan door 
artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 en vóór de opheffing van dat mi-
nisterieel besluit door artikel 102 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende 
de vaststelling en vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhui-
zen, bepaalt:

"Onderdeel B2 van het budget heeft betrekking op de klinische diensten. De bestandde-
len waarvan de kostprijs door onderdeel B2 van het budget wordt gedekt zijn:

[...]
4° de medische verbruiksgoederen, de verplegingsartikelen en het klein instrumentari-

um, met uitzondering van het endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthe-
se;"

Luidens zijn artikel 1a bepaalt het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 "de voor-
waarden en regelen voor de vaststelling van het budget van financiële middelen dat aan 
het ziekenhuis wordt toegewezen en van de onderscheiden bestanddelen ervan". Artikel 
12 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 maakt deel uit van een hoofdstuk dat 
het  opschrift  draagt  "Vaststelling  van  het  budget  en  van  zijn  onderscheidene  delen" 
(hoofdstuk IV). Uit die bepaling en dat opschrift blijkt dat het ministerieel besluit van 2 
augustus 1986 niet bepaalt wat wordt gedekt door het budget of de forfaitaire verpleeg-
dagprijs, maar hoe het budget wordt samengesteld. Met "gedekt" in artikel 12, wordt dus 
iets anders bedoeld dan met "dekt" in artikel 94 van de Ziekenhuiswet. Wat door de for-
faitaire verpleegdagprijs wordt gedekt, wordt bepaald door de artikelen 87, 89, 94, eerste 
lid en 95 van de Ziekenhuiswet.

Overigens, indien wordt aangenomen dat het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 
en artikel 95 van de Ziekenhuiswet beide wel regelen wat wordt vergoed door de ver-
pleegdagprijs,  kan het ministerieel  besluit  krachtens artikel 159 van de Grondwet niet 
worden toegepast in de mate dat het strijdig is met artikel 95 van de Ziekenhuiswet, in de 
versie die in deze zaak van toepassing is, dat op limitatieve wijze de kosten opsomt die 
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niet in het budget van het ziekenhuis zijn begrepen en waarin de kosten van endoscopisch 
materiaal niet voorkomen noch onder te brengen zijn.

In de mate dat de vrederechter zijn beslissing dat de "shaverblades" terecht werden aan-
gerekend aan de patiënt, steunt op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 en meer 
bepaald artikel 12 daarvan, schendt hij dus de in de aanhef van het middel opgegeven wet-
telijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 83, 88 en 127 van de wet van 14 ja-
nuari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, de artikelen 209 en 210 van 
de Programmawet 1 van 24 december 2002 en de artikelen 13, 103, §1 en 104 van het ko-
ninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het 
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen).

De vrederechter beslist niet wettig dat "shaverblades" niet door de verpleegdagprijs ge-
dekt zijn en veroordeelt op die grond eiseres niet wettig tot betaling van 158,65 euro, te 
vermeerderen met de verwijlinterest en de gerechtelijke interest en tot de kosten van het 
geding (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter, recht sprekend over de hoofdvor-

dering van verweerster, de vordering van verweerster tot het verkrijgen van 12,39 euro 
administratiekosten gegrond op grond van de volgende motieven:

"Ondergeschikt betwist (eiseres) de kosten die worden gevorderd voor een bedrag van 
12,39 euro ten titel van administratiekosten.

Op 2 juli 2002 stuurde (verweerster) een aanmaning waarna op 8.07.2002 de betaling 
volgde van het niet betwist gedeelte van de factuur, 33,55 euro, 'min aanrekening shaver-
blades'. (stuk 3 (eiseres))

Alvorens tot dagvaarding over te gaan liet (verweerster) alsnog een aangetekende aan-
maning versturen door haar gerechtsdeurwaarder op 18 september 2002, waarop geen en-
kele reactie volgde, zodat de dagvaarding onvermijdelijk werd.

De vordering van 12,39 euro administratiekosten is gegrond gezien de eisende partij 
door de wanbetaling van (eiseres) een herinneringsbrief en een aangetekende aanmaning 
diende te versturen aan (eiseres)."

(5de bladzijde, onderaan, 6de bladzijde, eerste twee alinea's van het vonnis)
Grieven
In een regelmatig ter griffie van de vrederechter neergelegde conclusie voerde eiseres 

aan dat "de betaling van 12,39 euro ten titel van administratieve inningskosten en kosten 
van aangetekende ingebrekestelling" haar niet kunnen aangerekend worden "bij gebreke 
aan enige rechtsgrond daartoe" (blz. 9, onderaan en blz. 10, bovenaan van de conclusie 
neergelegd op 30 januari 2003).

De vrederechter antwoordt niet op dat middel, maar beperkt zich tot de vaststelling dat 
een herinneringsbrief en een aangetekende aanmaning werd verstuurd.

De vrederechter verklaart niet wettig de vordering van verweerster van 12,39 euro ad-
ministratiekosten gegrond en veroordeelt eiseres aldus niet wettig tot betaling van 158,65 
euro, te vermeerderen met de verwijlinterest en de gerechtelijke interest en tot de kosten 
van het geding (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
l. Eerste middel
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Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de nietterugwer-
king van de wet, dat vervat is in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe 
wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerking-
treding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder de gelding van de 
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepe-
lijk vastgestelde rechten;

Dat deze regel inhoudt dat de nieuwe wet in de regel van toepassing is op 
rechtsfeiten die de nieuwe wet bepalend acht voor de rechtsverhouding en die 
zich hebben voorgedaan vanaf haar inwerkingtreding;

Dat de wijzigingen van de artikelen 87 tot en met 95 van het koninklijk besluit 
van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen, hier-
na genoemd Ziekenhuiswet, bij de artikelen 81 tot en met 89 van de wet van 14 
januari 2002, krachtens artikel 127 van die wet en artikel 103 van het koninklijk 
besluit van 25 april 2002, in werking zijn getreden op 1 juli 2002; 

Dat de wijziging van artikel 95 van de Ziekenhuiswet bij artikel 109 van de 
Programmawet 1 van 24 december 2002, krachtens artikel 210 van die wet, in 
werking is getreden op 1 april 2003;

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat ver-
weerster de betaling vorderde van een bedrag voor "shaverblades", die bij de be-
handeling van eiseres tijdens haar verblijf in het ziekenhuis van verweerster van 
28 maart tot en met 31 maart 2002 werden gebruikt, en die volgens de vaststel-
lingen van het vonnis een onderdeel zijn van endoscopisch materiaal;

Dat de voornoemde wijzigingen van de artikelen 87 tot en met 95 van de Zie-
kenhuiswet pas in werking zijn getreden na de hospitalisatie van eiseres, waaruit 
de betwiste aanrekening van medische kosten voortvloeit; 

Dat derhalve deze gewijzigde bepalingen van de Ziekenhuiswet niet van toe-
passing zijn in deze zaak;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 89 van de Ziekenhuiswet, voor de 
opheffing van dit artikel bij artikel 83 van de wet van 14 januari 2002, de prijs 
per verpleegdag, die niettegenstaande elk strijdig beding mag worden aangere-
kend, de prijs is die overeenkomstig de bepalingen van de Ziekenhuiswet wordt 
vastgesteld  door  de  minister  die  de  volksgezondheid  onder  zijn  bevoegdheid 
heeft;

Dat, krachtens artikel 87, eerste lid van de Ziekenhuiswet, zoals te dezen van 
toepassing, de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de 
prijs per verpleegdag vaststelt voor ieder ziekenhuis op basis van een budget van 
financiële middelen en van een quotum van verpleegdagen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 94 van de Ziekenhuiswet, zoals te 
dezen van toepassing, het budget van het ziekenhuis op forfaitaire wijze alle kos-
ten dekt die verband houden met het verblijf in een kamer met meer dan twee 
bedden en het verstrekken van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis;

Dat artikel 95 van de Ziekenhuiswet, zoals te dezen van toepassing, op limita-
tieve wijze de kosten opsomt die niet in het budget van het ziekenhuis begrepen 



204 HOF VAN CASSATIE 24.1.05 - Nr. 48 

zijn;
Dat uit deze bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met het ver-

blijf in een kamer met meer dan twee bedden en het verstrekken van zorgen aan 
de patiënten in het ziekenhuis en die niet worden opgesomd in voormeld artikel 
95 van de Ziekenhuiswet, in de verpleegdagprijs zijn begrepen, die de enige is 
die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend;

Dat de kosten van endoscopisch materiaal niet voorkomen, noch onder te bren-
gen zijn onder de prestaties opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet, voor 
de wijziging van dit artikel bij artikel 209 van de Programmawet 1 van 24 de-
cember 2002, zodat zij niet boven de verpleegdagprijs mogen worden aangere-
kend;

Overwegende dat de vrederechter verweersters vordering ontvankelijk en ge-
grond verklaart op grond dat:

1. "de vrederechter de economische strekking (volgt) daar het vast staat dat ten 
tijde van het vaststellen van de verpleegdagprijs nog geen rekening kon gehou-
den geweest zijn met de nieuwe technieken en materialen, wat aangetoond wordt 
door de afwijkingen die inmiddels worden aanvaard en in de wet opgenomen in 
verband met onder andere het endoscopisch materiaal";

2. "gezien 'shaverblades' niet door de verpleegdagprijs gedekt zijn, om de rede-
nen hierboven vermeld, en (nog?) niet het voorwerp zijn van een tegemoetko-
ming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (...)  er geen grond (is) om te 
stellen dat het ziekenhuis deze kosten zelf op zich zou moeten nemen";

3. "in deze zaak door de patiënt niet (wordt) gesteld dat de 'shaverblades' niet 
nodig of nuttig waren, noch (...) het principe van het gebruik van deze techniek 
(wordt) betwist"; 

Dat de vrederechter op grond van deze redenen, eiseres niet naar recht veroor-
deelt tot betaling van de kosten van het genoemde materiaal;

Dat het middel gegrond is; 
2. Tweede middel
Overwegende dat eiseres in haar conclusie het verweer heeft gevoerd dat in het 

middel is weergegeven;
Dat het vonnis dit verweer niet beantwoordt; 
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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton te Leuven.

24 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 49

2° KAMER - 25 januari 2005

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING VAN HET HOF.

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING VAN HET HOF.

1º  en  2°  Uit  de  vaststellingen  en  overwegingen  die  het  arrest  bevat  hebben  de  
appèlrechters hun beslissing dat de herstelvordering kennelijk onredelijk is niet naar recht  
verantwoord1. (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

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

ARREST

(A.R. P.04.1029.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen 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 in zijn geheel
Overwegende dat de appèlrechters enerzijds vaststellen dat de twee tennister-

reinen, de verlichtingspalen, de parking en de brandweg bedoeld in de telastleg-
gingen gelegen zijn in bosgebied op het gewestplan en anderzijds oordelen dat 
de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar kennelijk onredelijk is omdat 
de bouwwerken reeds lang deel uitmaken van een bestaand en vergund tennis-
complex;

Dat zij verder oordelen dat er geen schade aan de goede ruimtelijke ordening 
werd toegebracht door de oorspronkelijke inbreuk, de aanleg van deze terreinen, 

1 Zie Cass., 12 okt. 2004, A.R. P.04.0476.F, nr. 473; 3 nov. 2004, A.R. P.04.0730.F, nr. 526.
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omdat niet is aangetoond dat de gronden waarop de bouwwerken werden aange-
bracht, voordien effectief bebost waren;

Overwegende dat de omstandigheid dat een gebied dat volgens het gewestplan 
voorbestemd is voor bosgebied, voorheen effectief bebost was of niet, niet belet 
dat door een overtreding van dit gewestplan afbreuk wordt gedaan aan de be-
stemming van dat gebied;

Overwegende dat zij aldus de beslissing dat de herstelvordering kennelijk on-
redelijk is, niet naar recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat het middel dat niet tot een ruimere cassatie of tot cassatie 

zonder verwijzing kan leiden, geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist over de vorderingen van 

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

25 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. W. Slosse, Antwerpen en B. Vanhalle, Antwerpen.

Nr. 50

2° KAMER - 25 januari 2005

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - TERECHTZITTING - NIET VERSCHIJNING VAN DE BETROKKEN PERSOON - 
VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 17, §4 wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel verleent  
aan  de  persoon  die  is  aangehouden  het  recht  om  zich  voor  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling door zijn raadsman te laten vertegenwoordigen en doet dit recht  
niet afhangen van de omstandigheid dat hij niet kan verschijnen. (Art. 17, §4 Wet 19 dec. 
2003)

2 Het openbaar ministerie was van oordeel dat het cassatieberoep van de burgerlijke partijen niet 
gericht was tegen de beslissing van de appèlrechters over de herstelvordering van de gemachtigde 
ambtenaar maar tegen de beslissing waarbij hun vordering tot herstel in natura werd afgewezen, en 
dat  het  eerste  middel  gericht  tegen  de  beslissing  over  de  herstelvordering  van  de  gemachtigde 
ambtenaar  niet  ontvankelijk  was bij  gebrek  aan belang.  Uit  het  arrest  van het  Hof kan afgeleid 
worden dat de burgerlijke partijen bevoegd zijn om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing 
over de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar.
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(K.)

ARREST

(A.R. P.05.0064.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 januari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat [eiser] ter terechtzitting kan verschij-

nen, maar dit blijkbaar niet wenst te doen, zodat derhalve de vertegenwoordiging 
door diens advocaat niet kan worden toegestaan";

Overwegende dat artikel 17, §4, wet 19 december 2003 betreffende het Euro-
pees aanhoudingsbevel, de persoon die is aangehouden, het recht verleent om 
zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling door zijn raadsman te laten ver-
tegenwoordigen en dit recht niet doet afhangen van de omstandigheid dat hij niet 
kan verschijnen;

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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

25 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dhaeyer, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. C. Heerman, Oudenaarde en M. De Pril, Oudenaarde.
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Nr. 51

2° KAMER - 25 januari 2005

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - TOEPASSING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - UITLEVERING - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - TOEPASSING.

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - 
TOEPASSING.

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
TOEZICHT - VOORWERP.

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
WETTIGHEID - REGELMATIGHEID - BEOORDELING.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 5 — ART. 5.4 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
WETTIGHEID - REGELMATIGHEID - BEOORDELING.

7º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - 
GELDIGHEID - GEGEVENS - OMSCHRIJVING VAN DE OMSTANDIGHEDEN.

1º, 2° en 3° Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die  
uitspraak doen over het Europees aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M.)

4º  De  rechter  die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel heeft  niet  te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid van dit  
bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen  4  tot  8  van  de  wet  van  19  december  2003  betreffende  het  Europees  
aanhoudingsbevel1. (Artt. 4, 5, 6, 7 en 8 Wet 19 dec. 2003)

5º en 6° De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel in geval van 
tenuitvoerlegging ervan, worden beoordeeld door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit  
aan  dewelke  de  gezochte  persoon  wordt  overgeleverd;  hierdoor  is  voldaan  aan  het  
vereiste van artikel 5.4 E.V.R.M. (Art. 5.4 E.V.R.M.)

7º De omstandigheid dat de omschrijving van de omstandigheden waaronder het misdrijf is  
gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate waarin de gezochte  
persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen, summier is en niet is aangevuld met een 
verklaring van de gezochte persoon, houdt niet in dat de rechter die moet beslissen over 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel dit niet kan doen. (Art. 2, §4, 5° 
Wet 19 dec. 2003)

(V.)

ARREST

(A.R. P.05.0065.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 januari 2005 gewezen door 

1 Zie Cass., 26 mei 2004, A.R. P.04.0779.F, nr. 287; 8 dec. 2004, A.R. P.04.1562.F, nr. 603.
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het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel  6 E.V.R.M. niet  van toepassing is  voor de onder-

zoeksgerechten die uitspraak doen over het Europees aanhoudingsbevel;
Overwegende dat de rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van 

het Europees aanhoudingsbevel niet te oordelen heeft over de wettigheid en re-
gelmatigheid van dit bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeen-
komstig het bepaalde in de artikelen 4 tot 8 van de wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel;

Dat de wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel in 
geval  van tenuitvoerlegging ervan beoordeeld worden door de uitvaardigende 
rechterlijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd; dat 
hierdoor voldaan is aan het vereiste van artikel 5.4 E.V.R.M.;

Overwegende dat artikel 2, §4, 5° van de vermelde wet bepaalt dat het Euro-
pees aanhoudingsbevel de omschrijving van de omstandigheden waaronder het 
misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate 
waarin de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen, bevat;

Overwegende dat de omstandigheid dat die omschrijving summier is en niet is 
aangevuld met een verklaring van de gezochte persoon, niet inhoudt dat de rech-
ter die moet beslissen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudings-
bevel dit niet kan doen;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel in zoverre het opkomt tegen de in feite onaantast-

bare beoordeling van eisers invrijheidstelling, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters niet oorde-

len dat door het feit dat eiser Nederlander is er onvoldoende waarborgen zijn, 
maar dat eiser Nederlander is "en" er onvoldoende waarborgen zijn om uit te 
sluiten dat hij zich aan de verdere procesgang zou onttrekken;

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

25 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dhaeyer, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. X. Byvoet, Hasselt.

Nr. 52

2° KAMER - 26 januari 2005

BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - FOTO ALS BIJLAGE VAN EEN 
GESCHRIFT - FOTO DIE ÉÉN GEHEEL VORMT MET DE TEKST IN COMMENTAAR.

Aangezien de bewijskracht van een akte het respect is dat men moet hebben voor wat bij  
geschrift is vastgesteld, kan er alleen miskenning zijn van de bewijskracht van een foto  
als bijlage van een geschrift in zoverre die foto met de tekst in commentaar één geheel  
vormt1.

(R. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0928.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 30 april 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Hoei, in hoger beroep, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring, die eiseres veroordeelt:
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de bewijskracht van een akte het respect is dat men moet 

hebben voor wat bij geschrift is vastgesteld;
Dat er alleen miskenning is van de bewijskracht van een foto als bijlage van 

1 Cass., 29 jan. 1985, A.R. 8926, nr. 315; zie Cass., 3 nov. 2004, A.R. P.04.0957.F, nr. 527.
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een geschrift in zoverre die foto met de tekst in commentaar één geheel vormt;
Overwegende dat het middel kritiek uitoefent op de uitlegging, door de appèl-

rechters, van het "fotografisch dossier" waarop zij zich hebben gebaseerd om te 
beslissen dat de olievlekken voornamelijk werden aangetroffen op de rijstrook 
die door de bestuurder van de vrachtwagen werd gevolgd;

Overwegende dat het "fotografisch dossier" slechts uit één pagina bestaat met 
vier foto's; dat eiseres naar geen vermelding verwijst die, met betrekking tot de 
gerezen betwisting, commentaar geeft bij die foto's, welke de appèlrechters dan 
zouden hebben geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan;

Dat het middel de bodemrechters alleen de beoordeling verwijt van foto's, los 
van om het even welke tekst die deze zouden illustreren;

Dat dergelijke grief geen miskenning van de bewijskracht van akten is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat, wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert 

en zijn bewering niet elke geloofwaardigheid mist, de vervolgende partij of, in 
voorkomend geval, de burgerlijke partij, moet bewijzen dat die bewering onjuist 
is;

Overwegende dat eiseres in een conclusie, waarbij zij zich baseerde op het fo-
tografische dossier dat door de verbalisanten was opgesteld, aanvoerde dat zij 
door de aanwezigheid van een gladde olieachtige substantie op het wegdek van 
haar rijstrook was afgeweken waarbij zij inreed op de vrachtwagen van de eerste 
verweerder die uit tegengestelde richting kwam;

Overwegende dat de appèlrechters dit verweer verwerpen door te beslissen op 
grond van de feitelijke gegevens die zij aanwijzen, dat "geen enkel objectief ge-
geven voldoende bewijst dat zij wegens de olie van haar rijstrook is afgeweken 
en dat zij frontaal op de vrachtwagen is ingereden";

Dat de appèlrechters aldus eiseres geen bewijslast opleggen van de rechtvaar-
digingsgrond die zij had aangevoerd; dat zij alleen, op grond van feitelijke gege-
vens die zij op onaantastbare wijze beoordelen, oordelen dat voormelde recht-
vaardigingsgrond niet was bewezen;

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door en 
tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:

Overwegende dat eiseres geen enkel bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.

26 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Draps, Gérard en D. Léonard, Brussel.

Nr. 53

2° KAMER - 26 januari 2005

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - TIJDSTIP VAN HET VONNIS - 
VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL KAN WORDEN GERAAMD - HOOFDBEDRAG - 
UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE SCHADE.

2º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - MATERIËLE EN MORELE 
SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ONDERSCHEID TUSSEN DE REEDS GELEDEN 
SCHADE EN DE TOEKOMSTIGE SCHADE - BEGROTING DOOR KAPITALISATIE - COMPENSATOIRE 
INTERESTEN DIE ENKEL OP DE TOEKOMSTIGE SCHADE KUNNEN TOEGEPAST WORDEN.

1º De regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip van de uitspraak, verbiedt  
hem niet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op het tijdstip waarop de  
schade al vaststaand was en kon worden geraamd en bijgevolg kon worden vergoed, en 
evenmin compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als vergoeding voor de 
bijkomende schade wegens uitstel van betaling van het hoofdbedrag. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.)

2º  De  rechter,  die  de  materiële  en  morele  schade  moet  ramen  ten  gevolge  van  een  
blijvende lichamelijke arbeidsongeschiktheid, en daarbij een onderscheid maakt tussen 
de  reeds  geleden  schade  en  de  toekomstige  schade  en  de  kapitalisatiemethode 
aanwendt om deze laatste te waarderen met toepassing van de parameters die golden  
op het  tijdstip  van zijn  uitspraak en niet  op het  ogenblik  van de consolidatie,  beslist  
noodzakelijkerwijze  dat  de  schade  niet  kon  worden  geraamd  zoals  zij  was  op  het  
ogenblik van de consolidatie en dat zij toen niet kon worden vergoed; bijgevolg kan hij  
geen compensatoire interest toekennen op het bedrag van de vergoeding dat bestemd is 
om de toekomstige schade te vergoeden1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(C. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1222.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep van D. C. is gericht tegen een vonnis, op 5 mei 2004, over 

de burgerlijke belangen, in hoger beroep gewezen door de Correctionele Recht-
bank te Nijvel.

De cassatieberoepen van H. B. zijn gericht tegen de vonnissen, op 9 december 
1993 en 23 december 1998, door diezelfde rechtbank gewezen en tegen voor-
meld vonnis van 5 mei 2004. 

II. Antecedenten van de rechtspleging

1 Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464 en de verwijzingen in concl. O.M.
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Bij arrest van 25 mei 1994 heeft het Hof op het cassatieberoep door H. B. in-
gesteld tegen het vonnis van 9 december 1993, afstand verleend aan voormeld 
cassatieberoep in zoverre het tegen de burgerlijke beschikkingen van het vonnis 
was gericht en verwerping voor het overige.

Bij arrest van 2 juni 1999 heeft het Hof, op de cassatieberoepen door D. C. en 
H. B. ingesteld tegen het vonnis van 23 december 1998, afstand verleend aan de 
voormelde cassatieberoepen.

III. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
IV. Cassatiemiddelen
H. B. voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
V. Beslissing van het Hof
I. Over het cassatieberoep van D. C.:
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert;
II. Over het cassatieberoep door H. B. ingesteld tegen het vonnis van 9 decem-

ber 1993:
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Overwegende dat krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering 

wanneer een cassatieberoep verworpen wordt, de partij die het had ingesteld zich 
onder geen enkel beding en op grond van geen enkel middel nogmaals in cassatie 
kan voorzien, behalve in het geval waarin artikel 40, vierde lid van de Wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken van toepassing is, in het 
geval van regelmatige afstand en het geval waarin tegen een arrest van verwij-
zing naar het hof van assisen nog cassatieberoep openstaat na het veroordelend 
arrest;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert;
III. Over het cassatieberoep door H. B. ingesteld tegen de vonnissen van 23 

december 1998 en 5 mei 2004, waarbij uitspraak wordt gedaan over de burgerlij-
ke belangen:

Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de schadelijder, in de regel, recht heeft op integrale schade-

loosstelling;
Dat de rechter in feite het bestaan en de omvang beoordeelt van de schade die 

door een onrechtmatige daad is veroorzaakt, alsook het bedrag van de integrale 
schadeloosstelling; het staat aan hem om, met name, te oordelen of er reden is 
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om compensatoire interesten toe te kennen, bij wijze van aanvullende schadever-
goeding, en om de aanvangsdatum ervan te bepalen; 

Dat schade, evenwel, een juridisch begrip is waarvan de interpretatie die de 
bodemrechter eraan geeft aan het toezicht van het Hof van Cassatie is onderwor-
pen, dat moet nagaan of de feiten die hij heeft vastgesteld de gevolgtrekkingen 
verantwoorden die hij er in rechte uit afleidt;

Overwegende dat de compensatoire interesten integraal deel uitmaken van de 
schadevergoeding die voor schade die door een fout is veroorzaakt wordt toege-
kend; dat zij een aanvullende vergoeding zijn ter compensatie van de schade die 
voortvloeit uit de vertraging opgelopen bij de schadeloosstelling;

Overwegende dat de regel dat de rechter de schade moet ramen op het tijdstip 
van de uitspraak, hem niet belet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen 
op het tijdstip waarop de schade reeds vaststond en voor begroting vatbaar was 
en bijgevolg kon worden vergoed, en evenmin om compensatoire interest op dat 
bedrag toe te kennen als vergoeding voor de bijkomende schade wegens uitstel 
van betaling van het hoofdbedrag;

Overwegende dat de appèlrechters, om "de psycho-morele schade" te vergoe-
den die voortvloeit  uit  een gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van 12 pct. 
waardoor D. C. werd getroffen, onderscheid maken tussen "schade in het verle-
den" en "schade in de toekomst"; dat zij voor de reeds geleden schade een bedrag 
van 21,07 euro per dag tegen 100 pct. hebben vastgelegd, vanaf de consolidatie-
datum, op 15 juli 1994, tot op de datum van hun uitspraak, op 5 mei 2004; dat zij 
voor de schade in de toekomst hebben gekozen voor de kapitalisatieberekening 
waarbij zij hetzelfde bedrag van 21,07 euro per dag tegen 100 pct. vastleggen; 
dat zij de toekomstige schade op 17.962,73 euro ramen waarbij zij beslissen dat 
er grond was, "[om] rekening gehouden met het gemiddelde netto-inkomen uit 
de kapitalen, [...] een kapitalisatierentevoet van 4 pct. toe te passen, wat, reke-
ning gehouden met de huidige leeftijd van [D.] C. (37 jaar) en op basis van de 
kapitalisatietabellen van J. Schryvers 2001, hetzij de huidige waarde van een le-
venslange lijfrente, jaarlijkse annuïteiten 2001, wettigt om hem 17.962,73 euro 
toe te kennen [...]";

Overwegende dat aangezien de appèlrechters een onderscheid hadden gemaakt 
tussen schade in het verleden en schade in de toekomst en dat zij gebruik hadden 
gemaakt van de kapitalisatiemethode om deze laatste te waarderen, met toepas-
sing, zoals het hoort, van de parameters, met name het kapitalisatierentevoet, de 
levensverwachting van het slachtoffer en de waarde van een levenslange lijfren-
te, zoals die golden op het ogenblik van hun uitspraak, op 5 mei 2004, en niet op 
het ogenblik van de consolidatie, zij noodzakelijkerwijze hadden beslist dat die 
schade niet kon worden begroot zoals die was op het ogenblik van de consolida-
tie op 15 juli 1994, en dat zij dus niet vanaf die dag kon worden vergoed;

Dat zij, bijgevolg, geen compensatoire interesten konden toekennen op het be-
drag van de vergoeding dat bestemd is tot herstel van de toekomstige schade;

Dat dit onderdeel gegrond is;
Tweede onderdeel:
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Overwegende dat zoals in antwoord op het eerste onderdeel werd gezegd, de 
appèlrechters, om "de psycho-morele schade" te vergoeden die voortvloeit uit 
een gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van 12 pct. waardoor D.C. bleef ge-
troffen, onderscheid maken tussen "schade in het verleden" en "schade in de toe-
komst"; dat zij voor de reeds geleden schade een bedrag van 21,07 euro per dag 
tegen 100 pct. hebben vastgelegd, vanaf de consolidatie-datum, op 15 juli 1994, 
tot op de datum van hun beslissing, op 5 mei 2004;

Overwegende dat,  hoewel de psycho-morele schade die uit  blijvende onge-
schiktheid voortvloeit  mettertijd  wordt  geleden,  zij  toch kan  worden  vergoed 
vanaf de consolidatiedatum, op voorwaarde dat zij vanaf dan vaststaat en meet-
baar is;

Overwegende dat de appèlrechters beslissen dat de psycho-morele schade die 
door D. C. wordt geleden, in de periode die aan het bestreden vonnis voorafgaat, 
wegens de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van 12 pct. waardoor hij ge-
troffen bleef, vaststond en meetbaar was en, bijgevolg, vergoedbaar, vanaf de 
consolidatiedatum; dat het bepalen van de schadevergoeding op een dagelijks 
forfaitair  bedrag geen gevolgen heeft,  aangezien deze berekeningswijze enkel 
aantoont dat de schade mettertijd wordt geleden;

Dat zij, bijgevolg, met het oog op de volledige vergoeding van eiser voor voor-
melde schade en met compensatie van de uitgestelde betaling van de schadeloos-
stelling, hem zonder schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, compensatoire interesten kunnen toekennen vanaf die datum op de to-
taliteit van de vergoeding voor de schade geleden vanaf de consolidatie, op 15 
juli 1994, tot op de dag van hun uitspraak, op 5 mei 2004;

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat D. C. in de "beroepsconclusie" die hij op 18 november 1998 

voor de appèlrechters heeft neergelegd, verzocht dat H. B. zou worden veroor-
deeld om hem verscheidene bedragen te betalen, waarbij hij preciseerde "onder 
aftrek van de provisie van 500.000 BEF, gestort op 13 oktober 1994, en het be-
drag van 250.000 BEF, gestort op 11 maart 1996";

Overwegende dat de appèlrechters, met het bestreden vonnis van 23 december 
1998, aan D. C. de vergoedingen toekennen waarop hij, volgens hen, recht heeft, 
hetzij 807.341 BEF in totaal, waarbij zij die provisionele bedragen zijn vergeten 
af te trekken;

Dat zij aldus, met schending van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wet-
boek, aan verweerder meer toekennen dan hij had gevorderd;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het vonnis van 23 december 1998 in zoverre het verzuimt de provi-

sionele bedragen van 500.000 BEF en 250.000 BEF af te trekken van de schade-
loosstelling die het aan D. C. toekent;
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Vernietigt de vonnissen van 23 december 1998 en 5 mei 2004 in zoverre zij 
aan D. C. compensatoire interesten toekennen voor de psycho-morele schade die 
voortvloeit uit de blijvende ongeschiktheid, geleden na 5 mei 2004;

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

nissen van 23 december 1998 en 5 mei 2004;
Veroordeelt eiser D. C. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Veroordeelt eiser H. B. in drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep 

en verweerder D. C. in het resterende vierde;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, 

zitting houdende in hoger beroep.

26 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Wouters.

Nr. 54

2° KAMER - 26 januari 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERING - OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DE VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - NIET ONDERTEKENDE BIJLAGEN VAN DE VORDERING.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - MOTIVERING - OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DE 
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - NIET ONDERTEKENDE BIJLAGEN VAN DE VORDERING.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - 
ONDERZOEKSRECHTER - VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
AANWEZIGHEID VAN POLITIEAGENTEN DIE MET DE ZAAK ZIJN BELAST.

4º ONDERZOEKSRECHTER - AANHOUDINGSBEVEL - VOORAFGAANDE 
ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN POLITIEAGENTEN DIE MET DE 
ZAAK ZIJN BELAST.

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - 
VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN 
POLITIEAGENTEN DIE MET DE ZAAK ZIJN BELAST.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - STRAFZAKEN - EERLIJK PROCES - AANHOUDINGSBEVEL - VOORAFGAANDE 
ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - AANWEZIGHEID VAN POLITIEAGENTEN DIE MET DE 
ZAAK ZIJN BELAST.

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - HUISZOEKINGSBEVEL - 
VERTONEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET HUISZOEKINGSBEVEL - REGELMATIGHEID.

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt haar beslissing betreffende de 
aanwezigheid  van  ernstige  aanwijzingen  van  schuld,  wanneer  zij  naar  de  gegevens 
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verwijst  met  betrekking  tot  voormelde  aanwijzingen  in  de  pagina's  als  bijlage  bij  de  
vordering  van  het  openbaar  ministerie;  de  omstandigheid  dat  die  bijlagen  niet  zijn 
ondertekend  is  zonder  belang,  aangezien  de vordering  uitdrukkelijk  verwijst  naar  die 
bijlagen die dezelfde datum hebben en er één geheel mee uitmaken1. (Artt. 23, 4° en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º, 4°, 5° en 6° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter tijdens de  
ondervraging  van  de  inverdenkinggestelde  de  aanwezigheid  toe  te  staan  van 
politieagenten die met de zaak zijn belast; uit die omstandigheid kan geen miskenning  
van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces worden afgeleid.  
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 6.1 E.V.R.M.)

7º  De huiszoeking door  speurders  die  alleen maar  over  een afschrift  van het  door de  
onderzoeksrechter  afgeleverd  huiszoekingsbevel  beschikten  is  regelmatig,  aangezien 
geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het origineel van dat bevel aan de persoon 
dient te worden vertoond in wiens woning de huiszoeking wordt uitgevoerd. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0094.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 11 januari 2005 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat de twee onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt dat zij niet antwoorden 

op de conclusie van eiser die betwistte, daarbij gewag makend van feitelijke ge-
gevens, dat er ernstige aanwijzingen van schuld zijn; dat hij hun overname van 
de vordering van het openbaar ministerie totaal ongegrond vindt aangezien de 
gegevens betreffende voormelde aanwijzingen vermeld staan op de pagina's die 
eraan zijn gehecht en waarvan de authenticiteit niet is gewaarborgd is, aangezien 
wijzigingen eraan kunnen zijn aangebracht nadat zij in het dossier van de rechts-
pleging werden neergelegd;

Overwegende dat de ondertekende vordering van het openbaar ministerie uit-
drukkelijk naar niet getekende bijlagen verwijst van dezelfde datum als de vorde-
ring en waarmee zij één geheel uitmaken;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;

1 Zie Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.1431.F, nr. 553; 23 juni 2004, A.R. P.04.0902.F, nr. 350.
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Overwegende dat het arrest, voor het overige, door de redenen van de vorde-
ring van het openbaar ministerie over te nemen, de ernstige aanwijzingen van 
schuld preciseert die het in aanmerking neemt, en melding maakt van de feitelij-
ke omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van ei-
ser die zijn hechtenis absoluut noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid;

Dat de appèlrechters aldus antwoorden op de conclusie van eiser en hun beslis-
sing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt de beschikking van de raadka-

mer te bevestigen door te beslissen dat het aanhoudingsbevel regelmatig is ook al 
werd het tegen eiser verleend na een ondervraging in het kabinet van de onder-
zoeksrechter in de aanwezigheid van twee politieagenten die in de zaak enquête-
ren;

Overwegende dat, hoewel de ondervraging van de verdachte door de onder-
zoeksrechter, in de regel, dient te gebeuren buiten de aanwezigheid van derden, 
geen enkele wettelijke bepaling die magistraat verbiedt de aanwezigheid toe te 
laten van politieagenten die met de zaak zijn belast;

Dat, in zoverre, het middel het tegendeel aanvoert, het faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, uit die omstandigheid alleen, geen schen-

ding van het recht van verdediging nog een miskenning van het recht op een eer-
lijk proces kan worden afgeleid;

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel:
Overwegende dat eiser, enerzijds, aanvoert dat de huiszoeking in zijn woning 

onwettig is aangezien zij niet werd verricht door officieren van gerechtelijke po-
litie;

Overwegende dat het middel, wat dat betreft, een onderzoek van feitelijke ge-
gevens betreft waarvoor het Hof niet bevoegd is, en, bijgevolg, niet ontvankelijk 
is;

Overwegende dat het middel, anderzijds, de onwettigheid van voormelde huis-
zoeking aangeeft omdat de speurders slechts over een afschrift van het door de 
onderzoeksrechter afgeleverde bevel beschikten;

Overwegende dat noch artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering, noch 
enige andere wettelijke bepaling vereist dat het origineel van het huiszoekingsbe-
vel dient te worden vertoond aan de persoon in wiens woning zij wordt uitge-
voerd;

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, vaststelt dat het afschrift van 

voormeld bevel eensluidend is met het origineel;
Dat de appèlrechters aldus wettig beslissen dat het recht van verdediging van 

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

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

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

26 januari 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. J.-M. Dermagne, Dinant en R. Zegers, Brussel.

Nr. 55

1° KAMER - 28 januari 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - OVERHEID - GEMEENTE - WEGEN - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - 
DRAAGWIJDTE.

2º WEGEN - GEMEENTE - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.

3º GEMEENTE - WEGEN - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
GEMEENTE - WEGEN - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - AARD.

5º WEGEN - GEMEENTE - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - AARD.

6º GEMEENTE - WEGEN - VEILIGHEIDSVERPLICHTING - AARD.

7º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.

8º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.

9º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEOORDELING.

1º, 2° en 3° Ingevolge haar verplichting enkel voldoende veilige wegen aan te leggen en  
voor het verkeer open te stellen, moet de gemeentelijke overheid, behoudens wanneer  
een  vreemde  oorzaak,  die  haar  niet  kan  worden  aangerekend,  haar  belet  die 
veiligheidsverplichting na te komen, ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting 
van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is,  
door gepaste maatregelen voorkomen1.  (Art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet; Artt. 1382 
en 1383 B.W.)

4º, 5° en 6° De verplichting van de gemeentelijke overheid ieder abnormaal gevaar dat de  

1 Zie Cass., 12 maart 1999, A.R. C.98.0147.N, nr. 152.
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redelijke verwachting van de weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen  
dan  wel  zichtbaar  is,  door  gepaste  maatregelen  te  voorkomen  houdt  geen  
resultaatverbintenis in. (Art. 135, §2 Nieuwe Gemeentewet; Artt. 1382 en 1383 B.W.)

7º Een zaak is gebrekkig wanneer zij  een abnormaal  kenmerk vertoont waardoor zij  in  
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken2. (Art. 1384, eerste lid B.W.)

8º Het gebrek van de zaak moet  geen intrinsiek of blijvend gebrek ervan zijn  voor de 
toepasselijkheid van het artikel 1384, eerste lid B.W.3

9º Het gebrek van de zaak moet in concreto worden beoordeeld4.  (Art.  1384, eerste lid 
B.W.)

(W. T. GEMEENTE ZOERSEL)

ARREST

(A.R. C.02.0272.N)

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

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 135, inzonderheid §2, tweede lid, 1° van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 

1988 (zoals ingevoegd bij wet van 27 mei 1989);
- artikel 2.7. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-

ment op de politie van het wegverkeer (zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 20 juli 
1990).

Aangevochten beslissingen

2 Cass., 12 sept. 2003, A.R. C.02.0242.N, nr. 433.
3 Zie Cass., 2 maart 1995, A.R. C.94.0313.F, nr. 130 alsook Cass., 18 okt. 2001, A.R. C.98.0551.N 
en 17 jan. 2003, A.R. C.02.0012.N, noot S. MOSSELMANS, “Het gebrek van de "samengestelde" zaak”, 
T.B.B.R. 2004, 84. 
4 Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis bleek dat eiseres als fietsster gevallen was over een 
losgekomen  ijzeren  draad,  bestemd om de  feestverlichting  op  te  hangen  en  die  dwars  over  het 
fietspad was komen te hangen. In het  (tweede)  cassatiemiddel werd aangevoerd dat  het  fietspad 
daardoor gebrekkig was. Het O.M. was van oordeel dat het niet voldoende is dat aan de zaak iets 
toegevoegd wordt waardoor schade ontstaat maar dat het vereist is dat het geheel - de zaak en de 
toevoeging - een abnormal kenmerk vertoont en dat de vraag of een geheel  gevormd werd geen 
juridische  kwestie  is,  doch  tot  de  onaantastbare  beoordelingsbevoegdheid  van  de  feitenrechter 
behoort (zie Cass., 17 jan. 2003, A.R. C.02.0012.N). Doordat de appèlrechters op onaantastbare wijze 
oordeelden dat de draad niet als een kenmerk van het fietspad kon worden beschouwd en geen geheel 
ermee vormde, zodat hij dus geen gebrek ervan kon uitmaken, konden ze, naar de mening van het 
O.M., naar recht beslissen dat het fietspad geen schade kon veroorzaken. Het O.M. concludeerde dus 
ook tot verwerping van dit middel.
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De rechtbank verwerpt het hoger beroep en willigt het incidenteel beroep in. De oor-
spronkelijke vordering wordt als ongegrond afgewezen.

Zij overweegt daartoe:
"W. verwijt de gemeente Zoersel een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 

het Burgerlijk Wetboek met als foutomschrijving het niet  naleven van de verplichting 
voorzien in artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet en een inbreuk op artikel 7.1 van 
het Wegverkeersreglement.

Men pleegt een fout wanneer men het ontstaan van schade kon voorzien en de nodige 
maatregelen om die te vermijden niet heeft getroffen (...).

In voorliggend dossier blijkt nergens hoe lang de draad reeds over het fietspad was ge-
spannen en aldus de gevaarlijke situatie zich reeds voordeed. Aangezien geen andere on-
gevallen gekend zijn op diezelfde plaats, is het aannemelijk dat de draad zeer kort voor de 
feiten op het fietspad is terechtgekomen.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat niet is bewezen dat de gemeente Zoersel als 
normaal voorzichtig gemeentebestuur op het ogenblik van de feiten reeds weet had moe-
ten hebben van de gevaarlijke situatie die op het betreffende fietspad was ontstaan en de 
noodzakelijke maatregelen had moeten nemen om hieraan te verhelpen.

Er is aldus niet aangetoond dat de gemeente Zoersel haar verplichtingen overeenkom-
stig artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet niet heeft nageleefd.

(...)
Een fout in hoofde van de gemeente Zoersel is niet bewezen".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is elkeen die door zijn fout 

aan een ander schade veroorzaakt, gehouden deze schade te vergoeden.
Luidens artikel 1383 van hetzelfde wetboek, kan deze fout bestaan in een nalatigheid of 

onvoorzichtigheid.
Luidens artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, dat handelt over 

de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen, hebben de gemeenten tot taak te 
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijk-
heid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in open-
bare gebouwen (eerste lid).

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de ge-
meenten is gehouden, worden, aldus het tweede lid van genoemde wetsbepaling, de vol-
gende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toever-
trouwd:

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, 
kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernis-
sen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of an-
dere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokke-
nen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toe-
brengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken (...).

Het fietspad, omschreven in artikel 2.7. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, een vrije en ongehinder-
de doorgang voor fietsers veronderstelt, wat inhoudt dat niet alleen het wegdek zelf vrij is 
van hindernissen en belemmeringen doch ook dat het luchtruim boven het wegdek de 
vrije en ongehinderde doorgang van de normale fietser mogelijk maakt.

De gemeenten,  overeenkomstig  genoemd artikel  135 van de Nieuwe Gemeentewet, 
moeten waken over de veiligheid van de openbare wegen en de zich aldaar eventueel be-
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vindende hindernissen opruimen, zodat de aanwezigheid van een niet opgeruimde hinder-
nis op een openbare weg, die de veiligheid in het gedrang brengt, de nalatigheid van de 
gemeente daarstelt.

De gemeenteoverheid immers, tenzij een vreemde oorzaak die haar niet kan worden 
aangerekend, haar belet haar beveiligingsverplichting na te komen, op haar grondgebied 
de veiligheid van het verkeer in de straten moet handhaven en de nodige maatregelen 
moet bevelen om het verkeer opnieuw mogelijk te maken wanneer de veiligheid van de 
weggebruiker er niet meer verzekerd is.

Het in dat verband niet relevant is of de gemeente reeds kennis had van de betreffende 
hindernis op de openbare weg.

De rechtbank dienvolgens niet wettig kon oordelen dat de aansprakelijkheid van ver-
weerster voor de schadelijke gevolgen van het ongeval waarvan eiseres het slachtoffer 
werd, niet betrokken kon zijn omdat niet bewezen werd dat zij op het ogenblik van de fei-
ten reeds kennis had van de gevaarlijke situatie die op het betreffende fietspad was ont-
staan.

De rechtbank schendt derhalve: 
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 135, inzonderheid §2, tweede lid, 1° van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 

1988 (zoals ingevoegd bij wet van 27 mei 1989);
- artikel 2.7. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle-

ment op de politie van het wegverkeer (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1990).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
De rechtbank verwerpt het hoger beroep en willigt het incidenteel beroep in. De oor-

spronkelijke vordering wordt als ongegrond afgewezen. 
Zij overweegt daartoe:
"Ter beoordeling van de feitelijke omstandigheden van het ongeval wordt een zonder 

gevolg verklaard strafdossier voorgebracht.
In het strafdossier stellen de verbalisanten vast dat:
- 'de fietsster (V. W.) is gevallen over een draad die laag over het fietspad was gespan-

nen',
- 'de ijzeren draad, bestemd om feestverlichting aan op te hangen, afgebroken was en 

dwars over het fietspad was komen te hangen';
- 'door onbekende reden deze (draad) is afgebroken';
- 'het uiteinde van deze draad was klem komen te zitten onder de wielen van een gepar-

keerd voertuig'.
W. voert aan dat het fietspad en de kabel met een gebrek behept waren.
Om het gebrek in een zaak te bewijzen, moet W. aantonen dat de zaak een abnormaal 

kenmerk vertoont dat haar ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe zij bestemd is. Een 
gebrek is een abnormale gesteldheid van een kenmerk van de zaak (...).

De rechtbank is van oordeel dat de aanwezigheid van een vreemd voorwerp, zoals een 
kabel, op een fietspad niet kan worden beschouwd als een kenmerk van dit fietspad. De 
abnormale gesteldheid van de draad maakt derhalve ook geen gebrek uit van het fietspad.
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V. W. faalt in haar bewijslast om een gebrek in het fietspad aan te tonen.
De enkele ongewone gedraging of de abnormale plaats van een zaak is op zichzelf geen 

gebrek en geldt evenmin als bewijs dat de zaak een gebrek vertoont. Een gebrek van de 
zaak kan niet worden afgeleid uit het enkele feit dat een op zichzelf niet gebrekkige zaak 
een voor het verkeer gevaarlijke plaats inneemt (...). De abnormale plaats of gedraging 
van een zaak geldt enkel als bewijs van een gebrek in de zaak op voorwaarde dat elke an-
dere plausibele oorzaak voor de abnormale gedraging of plaats kan worden uitgesloten 
(...).

Indien aldus het gebrek in de zaak is aangetoond, dient niet verder te worden onder-
zocht op welke wijze of door wie dit gebrek tot stand gekomen is. De bewaarder van de 
zaak is aansprakelijk voor het gebrek, ongeacht de oorzaak ervan en ongeacht of hij er 
kennis van had.

De rechtbank is van oordeel dat de kabel waardoor W. is gevallen, zich abnormaal ge-
droeg door over het fietspad te hangen. V. W. slaagt er echter niet in om een vreemde oor-
zaak van deze toestand uit te sluiten. Het blijkt vooreerst uit het strafdossier dat de kabel 
dwars over het fietspad op hoofdhoogte is terechtgekomen doordat het uiteinde was klem 
geraakt onder de wielen van een geparkeerd voertuig; hier is aldus duidelijk de tussen-
komst van een derde voertuig aangetoond. Daarnaast kan geenszins worden uitgesloten 
dat het afbreken zelf van de kabel te wijten is aan een vreemde oorzaak, zoals het losruk-
ken door een uitzonderlijk vervoer.

V. W. faalt ook in haar bewijslast om een gebrek aan te tonen in de kabel".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is elkeen die door zijn fout 

aan een ander schade veroorzaakt, gehouden deze schade te vergoeden.
Luidens artikel 1383 van hetzelfde wetboek, kan deze fout bestaan in een nalatigheid of 

onvoorzichtigheid.
Overeenkomstig artikel 1384, eerste lid van hetzelfde wetboek, is men aansprakelijk 

niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die 
welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van 
zaken die men onder zijn bewaring heeft.

Inzake de aansprakelijkheid voor zaken die men onder zijn bewaring heeft rust het ver-
moeden van fout derhalve op de bewaarder van een "gebrekkige zaak", dat wil zeggen een 
zaak met een abnormaal kenmerk waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan 
veroorzaken.

Dit vermoeden van fout kan slechts worden weerlegd wanneer het bewijs wordt gele-
verd dat de schade niet aan een gebrek van de zaak, maar aan een vreemde oorzaak te wij-
ten is, zodat de onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek van de zaak, de aan-
sprakelijkheid van de bewaarder van de zaak voor de schade die ze veroorzaakte, niet 
wegneemt, evenmin als de omstandigheid dat de persoon die de gebrekkige zaak onder 
zijn bewaring heeft, geen enkele fout of nalatigheid heeft begaan.

Eiseres voerde terzake in conclusie aan dat "de gemeente Zoersel zowel de bewaarder 
van de draad is (...) als van de openbare weg", dat "de gebruikers van de fietspaden er 
rechtmatig (mogen) op vertrouwen dat zich op en over het fietspad geen hindernissen, in 
casu een electriciteitsdraad, bevinden die de veiligheid van de fietsers in gevaar kunnen 
brengen", dat "de aanwezigheid van een electricicteitsdraad op en over het fietspad op 
hoofdhoogte het normale gebruik (schaadt) dat fietsers van een fietspad kunnen maken en 
niet (beantwoordt) aan de normale bestemming en gesteldheid van een fietspad" en dat 
"de structuur en bestemming van het fietspad door de aanwezigheid van een electriciteits-
draad op hoofdhoogte aangetast (was) en (het) een abnormaal karakter (gaf)", zodat "het 
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fietspad behept (was) met een gebrek in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burger-
lijk Wetboek (...)".

Het normaal gebruik van een fietspad veronderstelt dat de fietsers die er zich op bevin-
den, zonder hinder, noch op het wegdek, noch in het luchtruim, hun weg kunnen vervol-
gen.

De aanwezigheid van een over het fietspad op hoofdhoogte hangende kabel tot gevolg 
heeft dat het fietspad een abnormaal kenmerk vertoont waardoor het in bepaalde omstan-
digheden schade kan veroorzaken aan de gebruikers ervan. Het fietspad in die omstandig-
heden gebrekkig is, nu het niet tot de normale verwachtingen behoort van een fietser om 
op het fietspad op hoofdhoogte geconfronteerd te worden met een kabel.

Verweerster, als bewaarder van het gebrekkig fietspad, aldus aansprakelijk kon gesteld 
worden voor de schadelijke gevolgen van het ongeval waarvan eiseres als normaal gebrui-
ker van het fietspad, het slachtoffer werd.

Hieraan, zoals gezegd, geen afbreuk doen (1) het feit dat verweerster mogelijk onwe-
tend was over het gebrek, (2) het feit dat eiseres mogelijk geen eigen fout had gepleegd; 
hierbij evenmin relevant zijn (3) de omstandigheid dat de kabel, op zichzelf, niet gebrek-
kig was, of (4) de omstandigheid dat de kabel over het fietspad kon terechtkomen zijn in-
gevolge de tussenkomst van een derde.

De omstandigheid dat een op zichzelf niet gebrekkige zaak een voor het verkeer ge-
vaarlijke  plaats  inneemt deze zaak  zelf  weliswaar  niet  noodzakelijk  gebrekkig maakt, 
doch dit niet wegneemt dat aldus de rijbaan of het wegdek waarop zich deze zaak bevindt, 
gebrekkig kan worden.

De oorzaak van het gebrek van de zaak, zoals mogelijk de tussenkomst van een derde, 
op zichzelf de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet opheft, zoals door de 
rechtbank zelf overigens vastgesteld.

De rechtbank kon derhalve niet wettig verweersters aansprakelijkheid op grond van ar-
tikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek uitsluiten.

De rechtbank schendt derhalve de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid van het Bur-
gerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeente-wet, de 

gemeentelijke overheid enkel voldoende veilige wegen mag aanleggen en voor 
het verkeer openstellen; dat, behoudens wanneer een vreemde oorzaak die haar 
niet kan worden aangerekend, haar belet de op haar rustende veiligheidsverplich-
ting na te komen, zij ieder abnormaal gevaar dat de redelijke verwachting van de 
weggebruikers kan beschamen, ongeacht of het verborgen dan wel zichtbaar is, 
moet voorkomen door gepaste maatregelen;

Overwegende dat deze verplichting evenwel geen resultaatverbintenis inhoudt;
Dat derhalve, de appèlrechters bij de beoordeling van het bestaan van een fout 

van de gemeente, hebben kunnen rekening houden met het feit dat de gemeente-
lijke overheid de bedoelde gevaarssituatie kende dan wel behoorde te kennen;

Overwegende dat het middel dat uitgaat van het tegendeel, niet kan worden 
aangenomen;

2. Tweede middel 
Overwegende dat  het  middel  schending  aanvoert  van  de  artikelen  1382 en 
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1383 van het Burgerlijk Wetboek, zonder te preciseren hoe en waardoor de ap-
pèlrechters deze bepalingen schenden;

Dat het middel, in zoverre, wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat een zaak gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eer-

ste lid van het Burgerlijk Wetboek, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont 
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken;

Dat het gebrek van de zaak geen intrinsiek of blijvend gebrek van de zaak 
moet zijn voor de toepasselijkheid van dit artikel;

Dat het gebrek in de zaak in concreto moet worden beoordeeld;
Overwegende dat het bestreden vonnis als algemene regel stelt: "De rechtbank 

is van oordeel dat de aanwezigheid van een vreemd voorwerp, zoals een kabel op 
een fietspad, niet kan worden beschouwd als een kenmerk van dit fietspad";

Dat het bestreden vonnis zonder in concreto te oordelen, uit die algemene regel 
afleidt dat de abnormale gesteldheid van de draad geen gebrek uitmaakt van het 
fietspad;

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wet-
boek schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden vonnis in  zoverre het  de vordering van eiseres op 

grond van artikel  1384, eerste lid van bet Burgerlijk Wetboek afwijst en uit-
spraak doet over de kosten;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

hout, zitting houdende in hoger beroep.

28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzit-
ter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie5 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Houtekier.

Nr. 56

1° KAMER - 28 januari 2005

1º UITVOERBAARVERKLARING - EXECUTIEVERDRAG - BEVOEGDHEID - 
VOORLOPIGE MAATREGEL - BEGRIP - VOORSCHOT.

5 Ibid.
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2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - EXECUTIEVERDRAG 
- BEVOEGDHEID - VOORLOPIGE MAATREGEL - BEGRIP - VOORSCHOT.

1º en 2° De betaling van een voorschot op een contractuele tegenprestatie kan niet worden  
aangemerkt  als  voorlopige  maatregel  die  bij  de  rechterlijke  autoriteit  van  een 
Verdragsluitende  Staat  kan  worden  aangevraagd,  tenzij  gegarandeerd  is  dat  het  
toegewezen  bedrag  aan  de  verweerder  wordt  terugbetaald  indien  de  eiser  in  het  
bodemgeschil in het ongelijk mocht worden gesteld, en de gevorderde maatregel slechts 
betrekking heeft op bepaalde vermogensbestanddelen van de verweerder die zich in de  
territoriale  bevoegdheidssfeer  van  de  aangezochte  rechter  bevinden1.  (Art.  24 
Executieverdrag 27 sept. 1968)

(D. T. PHILIP KNIGHT & C° B.V.B.A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het bestreden vonnis, op verzet gewezen, en dus, krachtens het artikel 37 van het 

EEX-Verdrag (Europees Executieverdrag), slechts voor cassatieberoep vatbaar, weigert 
het door eiser verzochte exequatur te verlenen aan een arrest van de Cour d’appel de 
Basse-Terre (Frankrijk, Overzeese Gebieden), dat verweerster veroordeelt tot betaling van 
een  provisie  aan eiser,  haar  verzekerde,  doordat  diens verzekerd pleziervaartuig  zonk 
tijdens  een  orkaan  in  juli  1996.  Het  vonnis  weigert  het  exequatur  op  grond  van  de 
artikelen 27 en 28 van het EEX-Verdrag, die de erkenning van buitenlandse beslissingen 
regelen. Het motiveert die weigering als volgt.

2.  Gelet  op  de  bepalingen  van  de  artikelen  8  en  9  (Titel  II,  afdeling  3,  die  de 
bevoegdheid  regelt  bij  geschillen  in  verzekeringszaken)  van  het  EEX-verdrag,  is  de 
rechtbank van Basse-Terre onbevoegd. Deze beslissing wordt niet aangevochten.

3.  Ingevolge het  artikel  24  van  het  EEX-Verdrag  is  de  rechtbank van Basse-Terre 
weliswaar bevoegd ter zake het bevolen deskundigenonderzoek, doch niet wat betreft de 
uitgesproken provisionele veroordeling, nu uit niets blijkt dat de terugbetaling ervan is 
gegarandeerd  (bijvoorbeeld  door  een  te  stellen  waarborg  of  door  een  verplichte 
consignatie) en vooral dat de verweerster beslagbare bezittingen had in het territorium van 
de  aangezochte  rechter,  terwijl  de  door  het  Hof  van  Justitie  gestelde  tweede  vereiste 
precies een dergelijk bevelschrift tot betaling - met enkel uitwerking in het buitenland – 
verbiedt. Deze beslissing wordt aangevochten door het tweede middel.

Bij gebrek aan tijdige en regelmatige dagvaarding dient het exequatur tevens op grond 
van  het  artikel  27,  2  van  het  EEX-Verdrag  te  worden  geweigerd,  ook  al  werd  het 
verstekvonnis van de rechtbank van Basse-Terre geacht op tegenspraak te zijn gewezen en 
ook al werd de verstekprocedure gevolgd door een tegensprekelijke behandeling in graad 
van beroep. Deze beslissing wordt aangevochten door het eerste middel.

4. Het komt nochtans verantwoord voor eerst het tweede middel te onderzoeken: indien 
het  exequatur  terecht  geweigerd werd wegens onbevoegdheid van de in  het  land van 
oorsprong aangezochte rechter, heeft het geen belang meer na te gaan of die rechter op 
regelmatige wijze werd aangezocht.

5. Centraal staat dus de bepaling van artikel 24 van het EEX-Verdrag. Deze luidt als 
volgt:

“In de wetgeving van een Verdragsluitende Staat voorziene voorlopige of bewarende 
maatregelen kunnen bij  de rechterlijke autoriteiten van die Staat worden aangevraagd, 
zelfs  indien een gerecht  van een andere  Verdragsluitende Staat  krachtens dit  Verdrag 
bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.”

1 H.v.J., 17 nov. 1998 in de zaak - C-391/95 - VAN UDEN MARITIME BV, Jur. 1998, I-7091; zie ook de 
conclusie O.M.



Nr. 56 - 28.1.05 HOF VAN CASSATIE 227 

Eiser,  die  weliswaar  niet  betwist  dat  de  rechtbank  van  Basse-Terre  ter  zake  geen 
bevoegdheid had krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het EEX-Verdrag, 
komt in dit tweede middel op tegen de in het bestreden vonnis gegeven interpretatie van 
het artikel 24 EEX-Verdrag en de hieraan gehechte gevolgen.

6. In het eerste onderdeel voert eiser inzonderheid een miskenning aan van het artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek (houdende verbod aan de rechter uitspraak te doen bij wege 
van algemene en als regel geldende beschikking), doordat de rechter het oordeel dat de 
rechtbank van Basse-Terre onbevoegd was overeenkomstig het artikel 24 van het EEX-
Verdrag enkel steunt  op de interpretatie van deze bepaling door het  Hof van Justitie, 
zonder aan te geven waarom hij zich aansluit bij deze beslissing.

Dit onderdeel kan evenwel niet worden aangenomen. Het gaat enerzijds voorbij aan de 
omstandigheid dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, krachtens het 
artikel 1, eerste lid van het Protocol van 3 juni 19712 bevoegd is om uitspraak te doen over 
de  uitlegging  van  het  Verdrag  betreffende  de  rechterlijke  bevoegdheid  en  de 
tenuitvoerlegging van  beslissingen  in  burgerlijke  en  handelszaken en van  het  aan  dat 
Verdrag gehechte Protocol, beide ondertekend te Brussel op 27 september 1968. Het let 
anderzijds niet op de omstandigheid dat de rechter, die niet gehouden is de gronden van 
zijn gronden aan te geven, in het bestreden vonnis niet alleen verwijst naar het arrest VAN 
UDEN3 van het Hof van Justitie, gewezen in het kader van een prejudiciële beslissing over 
de uitlegging van, onder meer, dat artikel 24, en zich, ter zake zijn beslissing nopens de 
vraag naar de bevoegdheid van de rechtbank van Basse-Terre op grond van dat artikel 24, 
richt naar het interpretatief gezag van dat arrest, doch tevens de desbetreffende motieven 
van dat arrest tot de zijne maakt, zodat hij zijn beslissing hoe dan ook regelmatig met 
redenen omkleedt, zonder aan dat arrest een algemene en als regel geldende draagwijdte 
te verlenen.

7. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat, waar het artikel 24 van het EEX-Verdrag 
geen deel uitmaakt van de afdelingen 3, 4 of 5 van de Tweede Titel van dit Verdrag, de 
schending van het artikel 24 niet kan leiden tot de weigering van de erkenning en van de 
tenuitvoerlegging overeenkomstig het artikel 28 van het Verdrag.

Dit artikel 28, eerste lid, somt inderdaad, met verwijzing naar de bepalingen van die 
afdelingen, op beperkende wijze, de gevallen van onbevoegdheid op die tot weigering van 
erkenning aanleiding geven.

Dit onderdeel kan nochtans evenmin slagen. Vooreerst, anders dan het eerste onderdeel, 
heeft dit onderdeel geen uitstaans met artikel 6 Ger.W., dat in de aanhef van het middel 
als geschonden wordt aangewezen. Het is dus in zoverre niet ontvankelijk. Voorts weigert 
het vonnis niet, zoals eiser stelt, de tenuitvoerlegging op grond van een schending van het 
artikel 24 EEX-Verdrag, doch wel op grond van de vaststelling dat deze uitzonderingsbe-
paling ter zake niet toepasselijk is, zodat de bevoegdheid van de rechtbank in Basse-Terre 
dient te worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8 en 9 van het EEX-Verdrag, 
waarvan de vastgestelde schending de weigering van de erkenning op grond van het arti-
kel 28 van het Verdrag wettigt. Het vonnis beslist inderdaad dat de vordering van een pro-
visionele veroordeling niet een vordering van een voorlopige maatregel in de zin van arti-

2 Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 
september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken en gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Luxemburg (B.S. 6 
augustus 1975). 
3 Arrest van het Hof van Justitie van 17 november 1998 in de zaak - C-391/95 - VAN UDEN MARITIME 
BV, tevens handelende onder de naam VAN UDEN AFRICA LINE c./ KOMMANDITGESELLSCHAFT IN FIRMA 
DECO-LINE e.a., gewezen in het kader van een prejudiciële beslissing over de uitlegging van onder 
meer het artikel 24 van het Verdrag van 27 september 1968, Jur.H.v.J. 1998, I-7091.
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kel 24 is. In het arrest Mietz4 benadrukte het Hof van Justitie overigens dat er moet voor 
gewaakt worden dat de tenuitvoerlegging van voorlopige of bewarende maatregelen, die 
op de bij artikel 24 Executieverdrag verleende bevoegdheid zijn gebaseerd, doch die deze 
bevoegdheid overschrijden, niet tot gevolg heeft dat de regels van de artikelen 2 en 5 tot 
en met 18 Executieverdrag inzake de bevoegdheid tot kennisneming van het bodemge-
schil worden omzeild en dat, zo wordt vastgesteld, zoals ter zake, dat de gelaste maatregel 
- namelijk de onvoorwaardelijke betaling van een voorschot - geen voorlopige of bewa-
rende maatregel in de zin van artikel 24 Executieverdrag is, deze niet op grond van titel 
III van het Executieverdrag uitvoerbaar kan worden verklaard, behoudens zo - hetgeen ter 
zake niet wordt voorgehouden - de rechter de maatregel heeft gelast op grond van een aan 
het Executieverdrag ontleende bevoegdheid om van het bodemgeschil kennis te nemen.

Dit onderdeel kan derhalve niet aangenomen worden.
8. In het derde onderdeel van het tweede middel stelt de eiser dat, ingevolge het artikel 

24 van het EEX-Verdrag, alle voorlopige of bewarende maatregelen die in de wetgeving 
van een Verdragsluitende Staat voorzien zijn bij de rechterlijke autoriteiten van die staat 
kunnen worden aangevraagd, zodat enkel dient te worden nagegaan of de aangevraagde 
maatregel  als  een  voorlopige  of  bewarende  maatregel  wordt  gekwalificeerd  in  de 
wetgeving van de genoemde Verdragsluitende Staat en dat het bestreden vonnis, door te 
beslissen  dat  de  provisionele  veroordeling  slechts  als  een  voorlopige  en  bewarende 
maatregel kan worden beschouwd indien de terugbetaling is gegarandeerd en indien de 
gevorderde maatregel betrekking heeft op vermogensbestanddelen die zich bevinden in 
het territorium van de aangezochte rechter, aan dat artikel 24 een voorwaarde toevoegt die 
het niet bevat en deze bepaling derhalve schendt.

In het reeds aangehaald arrest VAN UDEN werd door het Hof van Justitie evenwel voor 
recht verklaard:

“4) Artikel 24 Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd, dat de toepassing ervan 
met  name afhankelijk is  van de voorwaarde,  dat er een reële  band bestaat tussen het 
voorwerp  van  de  gevorderde  maatregel  en  de  op  territoriale  criteria  gebaseerde 
bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter. 

5) De betaling van een voorschot op een contractuele tegenprestatie is geen voorlopige 
maatregel  in  de  zin  van  artikel  24  Executieverdrag,  tenzij  gegarandeerd  is  dat  het 
toegewezen  bedrag  aan  de  verweerder  wordt  terugbetaald  indien  de  eiser  in  het 
bodemgeschil in het ongelijk mocht worden gesteld, en de gevorderde maatregel slechts 
betrekking heeft op bepaalde vermogensbestanddelen van de verweerder die zich in de 
territoriale bevoegdheidssfeer van de aangezochte rechter (zullen) bevinden.” 

In het hierboven eveneens reeds aangehaald arrest MIETZ werd door het Hof van Justitie 
in dezelfde zin beslist:

“2)  Een  vonnis  waarbij  de  betaling  van  een  voorschot  op  een  contractuele 
tegenprestatie wordt gelast en dat in een procedure als die bedoeld in de artikelen 289 tot 
en met 297 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is gewezen 
door  een  gerecht  dat  overeenkomstig  het  Executieverdrag  niet  bevoegd  is  van  het 
bodemgeschil kennis te nemen, is geen voorlopige maatregel die op grond van artikel 24 
van dat Verdrag kan worden toegestaan, tenzij gegarandeerd is dat het toegewezen bedrag 
aan de verweerder wordt terugbetaald indien de eiser in het bodemgeschil in het ongelijk 
mocht  worden gesteld,  en de  bevolen maatregel  slechts  betrekking  heeft  op  bepaalde 
vermogensbestanddelen van de verweerder die zich in de territoriale bevoegdheidssfeer 

4 Arrest van het Hof van Justitie van 27 april 1999 in de zaak - C-99/96 - H.-H. MIETZ c./ INTERSHIP 
YACHTING SNEEK BV, gewezen in het kader van een prejudiciële beslissing over de uitlegging van 
onder meer de artikelen 24 en 28 van genoemd Verdrag van 27 september 1968, inzonderheid de 
punten 47, 49, 54, 55 en 56, Jur.H.v.J. 1999, I-2277.
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van de aangezochte rechter (zullen) bevinden5.”
Er dient dan ook te worden aanvaard dat het artikel 24 van het EEX-Verdrag niet werd 

geschonden doordat het bestreden vonnis, op grond van het interpretatief gezag van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie, inzonderheid van het arrest VAN UDEN, in dezelfde 
zin besliste.

9. Waar het zodoende vaststaat dat het bestreden vonnis de erkenning van het arrest van 
6 juli 1999 van de Cour d’Appel de Basse-Terre terecht weigerde op grond van het artikel 
28  van  het  EEX-Verdrag,  wegens  de  op  grond  van  de  artikelen  8  en  9  vastgestelde 
onbevoegdheid van voormeld rechtscollege, kan het eerste middel, dat betrekking heeft op 
de ten overvloede aangehaalde weigeringsgrond ex artikel 27 van dat Verdrag niet tot 
cassatie leiden en dient het als onontvankelijk te worden afgewezen.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.03.0240.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 februari 2003 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 24, 28, 31, eerste lid en 34, tweede lid van het Europese Verdrag betref-

fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleggingen van beslissingen in burgerlij-
ke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, goedgekeurd bij de 
wet van 13 januari 1971 (hierna het EEXVerdrag genoemd).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het exequatur van het arrest van 6 juli 1999 van de 

Cour d'appel de Basse-Terre moet worden geweigerd op grond van artikel 28 van het 
EEX-Verdrag, op grond van de volgende overwegingen: 

"4. Bespreking
[Eiser] heeft weliswaar alleen het exequatur gevraagd van het op tegenspraak gewezen 

arrest van 6 juli 1999 van de Cour d'appel de Basse-Terre, maar dit bevestigt enkel de eer-
der gevelde beschikking van de Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre, dat de ei-
genlijke veroordeling uitgesproken heeft en het arrest kan dus niet los van de beschikking 
gezien worden.

5 Zie ook J. BOURLABAH, “Les mesures provisoires en droit commercial international: développements 
récents au regard des Conventions de Bruxelles et de Lugano”, T.B.H. 1999, 604 e.v.; M. PERTEGÁS 
SENDER, in Gerechtelijk recht - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts-
leer, Europees executieverdrag, Afdeling IX, artikel 24, Kluwer.
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Na onderzoek van alle stukken terzake is de rechtbank van oordeel dat het exequatur 
moet geweigerd worden op grond van art. 27 en 28 EEX.

4.1. De bevoegdheidsregels
4.1.1. De territoriale bevoegdheidsregels
Afdeling 3 van Titel II van het EEX-Verdrag regelt de bevoegdheid in verzekeringsza-

ken; in art. 8 is bepaald dat de verzekeraar, met woonplaats op het grondgebeid van een 
Verdragsluitende Staat, kan worden opgeroepen ofwel voor de gerechten van zijn woon-
plaats, ofwel in een andere Verdragsluitende Staat, voor het gerecht van de woonplaats 
van de verzekeringsnemer of voor het gerecht van de woonplaats van de medeverzeke-
raar.

Vermits [eiser] geen woonplaats heeft in een Verdragsluitende Staat, was op grond van 
deze bepaling enkel de Belgische rechter (woonplaats, [verweerster] of de Britse rechter 
bevoegd (woonplaats van de twee andere oorspronkelijk gedaagden). De rechter van de 
plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan is slechts bevoegd ingeval van 
aansprakelijkheidsverzekering of wanneer de verzekering betrekking heeft op onroerende 
goederen (art. 9 EEX); in huidig geval betreft het een schade- of sommenverzekering en 
gaat het om een roerend goed (pleziervaartuig).

Op grond van deze bepalingen was de Rechtbank in Basse-Terre onbevoegd.
4.1.2. De bijzondere bevoegdheid voor bewarende of voorlopige maatregelen.
Een  uitzondering  op  de eerder  genoemde bevoegdheidsbepalingen vormt artikel  24 

EEX, dat bepaalt dat in de wetgeving van een Verdragsluitende Staat voorziene voorlopi-
ge of bewarende maatregelen bij de rechterlijke autoriteiten van die Staat kunnen worden 
aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere Verdragsluitende Staat krachtens dit 
Verdrag bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. 

Volgens het Hof van Justitie vallen hieronder maatregelen die bedoeld zijn om een fei-
telijke of juridische situatie te handhaven, ter bewaring van rechten waarvan de erkenning 
langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt 
(arrest Reichert II, geciteerd door Van Houtte H. en Pertegas Sender M., Europese IPR-
Verdragen, Leuven 1997, blz. 131); hoogdringendheid is als zodanig echter niet vereist.

Er zijn dus twee toepasselijkheidsvereisten: het moet gaan om voorlopige maatregelen, 
en zij moeten tot doel hebben een bepaalde situatie te behouden (o.m. beslag); een maatre-
gel bedoeld om bewijsmateriaal dat verloren dreigt te gaan veilig te stellen valt er ook on-
der (M. PERTEGAS SENDER, Commentaar Gerechtelijk Recht, EEX art. 24-9).

Indien de ter zake bevolen expertise als "voorlopige en bewarende maatregel" kan be-
schouwd worden, dan geldt dit echter niet voor de ter zake uitgesproken provisionele ver-
oordeling: opdat een voorschot op een contractuele prestatie onder toepassing van art. 24 
EEX zou vallen is vereist dat niet alleen terugbetaling is gegarandeerd, maar ook dat de 
gevorderde maatregel betrekking heeft op vermogensbestanddelen die zich bevinden in 
het territorium van de aangezochte rechter (arrest UDEN van het Hof van Justitie, geciteerd 
door M. PERTEGAS SENDER, o.c., EEX art. 24-8).

Hoewel het om een provisionele veroordeling gaat, en art. 488 van de Franse Code de 
Procédure Civile bepaalt dat een uitspraak in kort geding geen gezag van gewijsde heeft 
in de procedure ten gronde, blijkt uit niets dat terzake terugbetaling is gegarandeerd (bij-
voorbeeld door een te stellen waarborg of door een verplichte consignatie); vooral echter 
blijkt niet dat (verweerster] beslagbare bezittingen had in het territorium van de aange-
zochte rechter, dus in de Franse Overzeese Gebieden, terwijl de door het Hof van Justitie 
gestelde tweede vereiste precies een dergelijke bevelschrift tot betaling - met enkel uit-
werking in het buitenland - verbiedt (M. PERTEGAS SENDER, l.c.).

Bijgevolg waren terzake de Rechtbanken van Basse-Terre evenmin bevoegd overeen-
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komstig art. 24 EEX; op grond van art. 28 EEX moet dus alleszins het exequatur gewei-
gerd worden".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 31, eerste lid van het EEX-Verdrag kunnen de beslissingen die 

in een Verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, in een andere Ver-
dragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere 
belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard.

Overeenkomstig artikel 34, tweede lid van het EEX-Verdrag kan het verzoek tot tenuit-
voerlegging slechts om een van de in de artikelen 27 en 28 genoemde redenen worden af-
gewezen.

Artikel 28 van het EEX-Verdrag bepaalt dat de beslissingen niet worden erkend, indien 
de bepalingen van de afdelingen 3, 4 en 5 van de Tweede Titel zijn geschonden, alsook 
indien het in artikel 59 bedoelde geval zich voordoet.

Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in zaken die 
aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als re-
gel geldende beschikking.

De rechter die zijn beslissing op de rechtspraak doet steunen, zonder te zeggen waarom 
hij zich daarbij aansluit, geeft aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende 
draagwijdte en schendt artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden vonnis beslist dat het exequatur geweigerd moet worden van het arrest 
van de Cour d'appel de Basse-Terre van 6 juli 1999 op grond dat de rechtbanken van Bas-
se-Terre niet bevoegd waren overeenkomstig afdeling 3 van de tweede titel van het EEX-
Verdrag en evenmin overeenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag.

De rechter steunt zijn beslissing in het bestreden vonnis dat de rechtbanken van Basse-
Terre niet bevoegd waren overeenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag uitsluitend op 
de interpretatie door het Hof van Justitie van deze bepaling, zonder aan te geven waarom 
hij zich daarbij aansluit en weigert de tenuitvoerlegging van het arrest van 6 juli 1999 van 
de Cour d'appel de Basse-Terre op grond van voormelde redenen zonder evenwel zelf de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 24 van het EEX-Verdrag te onderzoeken. Aldus geeft 
het bestreden vonnis aan de rechtspraak van het Hof van Justitie een algemene en als regel 
geldende draagwijdte en schendt het de artikelen 6 van het Gerechtelijk Wetboek, 24, 28, 
31, eerste lid en 34 van het EEX-Verdrag.

2.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 31, eerste lid van het EEX-Verdrag kunnen de beslissingen die 

in een Verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, in een andere Ver-
dragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere 
belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard.

Overeenkomstig artikel 34, tweede lid van het EEX-Verdrag kan het verzoek tot tenuit-
voerlegging slechts om een van de in de artikelen 27 en 28 genoemde redenen worden af-
gewezen.

Artikel 28 van het EEX-Verdrag bepaalt dat de beslissingen niet worden erkend, indien 
de bepalingen van de afdelingen 3, 4 en 5 van de Tweede Titel zijn geschonden, alsook 
indien het in artikel 59 bedoelde geval zich voordoet. Bij de toetsing of de in het eerste lid 
van deze bepaling genoemde bevoegdheidsregels niet zijn geschonden, is de aangezochte 
autoriteit gebonden aan de feitelijke overwegingen op grond waarvan het gerecht van de 
Staat van herkomst zijn bevoegdheid heeft aangenomen. Onverminderd het bepaalde in 
het eerste lid, mag de bevoegdheid van de gerechten van de Staat van herkomst niet wor-
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den getoetst. De bevoegdheidsregels betreffen niet de openbare orde als bedoeld in artikel 
27, punt 1.

Uit deze regels volgt dat de bevoegdheid van de gerechten van de staat van herkomst in 
principe niet mag worden getoetst. De tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing 
kan derhalve niet geweigerd worden wegens schending van de internationale bevoegd-
heidsregels door de rechter van de staat van herkomst.

Artikel 28 van het EEX-Verdrag bepaalt op limitatieve gronden in welke gevallen be-
slissingen niet erkend en tenuitvoer gelegd kunnen worden. Dit is met name het geval in-
dien de bepalingen van de afdelingen 3, 4 en 5 van de Tweede Titel zijn geschonden, als-
ook indien het in artikel 59 bedoelde geval zich voordoet. Het betreft in het bijzonder 
schendingen van de regels van bevoegdheid in verzekeringszaken, van de regels van be-
voegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten en van een aantal exclusie-
ve bevoegdheidsregels.

De regels van bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring 
van recht zoals vervat in artikel 24 van het EEX-Verdrag zijn niet opgesomd in artikel 28, 
eerste lid van het EEX-Verdrag, zodat de schending van deze regels er niet toe kan leiden 
dat de erkenning en tenuitvoeringlegging van een beslissing wordt geweigerd om reden 
dat artikel 24 van het EEX-Verdrag geschonden werd. De bevoegdheid van de gerechten 
van de Staat van herkomst mag immers in principe niet worden getoetst. De uitzonderin-
gen op deze regel worden limitatief opgesomd in artikel 28, eerste lid van het EEX-Ver-
drag.

Het bestreden vonnis beslist dat de Rechtbanken van Basse-Terre niet bevoegd waren 
overeenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag, zodat op grond van artikel 28 van het 
EEX-Verdrag het exequatur geweigerd moet worden.

Aldus weigert het bestreden vonnis de tenuitvoerlegging op grond van een schending 
van artikel 24 van het EEX-Verdrag.

Nu artikel 24 geen deel uitmaakt van de afdelingen 3, 4 of 5 van de Tweede Titel van 
het EEX-Verdrag, kan de schending van artikel 24 van het EEX-Verdrag niet leiden tot de 
weigering van de erkenning en van de tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 28 van 
het Verdrag. Door anders te beslissen schendt het bestreden vonnis de in het middel ge-
noemde bepalingen.

2.3. Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 31, eerste lid van het EEX-Verdrag kunnen de beslissingen die 

in een Verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, in een andere Ver-
dragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere 
belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard.

Overeenkomstig artikel 34, tweede lid van het EEX-Verdrag kan het verzoek tot tenuit-
voerlegging slechts om een van de in de artikelen 27 en 28 genoemde redenen worden af-
gewezen.

Artikel 28 van het EEX-Verdrag bepaalt dat de beslissingen niet worden erkend, indien 
de bepalingen van de afdelingen 3, 4 en 5 van de tweede titel zijn geschonden, alsook in-
dien het in artikel 59 bedoelde geval zich voordoet.

Het bestreden vonnis beslist dat het exequatur geweigerd moet worden van het arrest 
van de Cour d' appel de Basse-Terre van 6 juli 1999 op grond dat de rechtbanken van Bas-
se-Terre niet bevoegd waren overeenkomstig afdeling 3 van de tweede titel van het EEX-
Verdrag en evenmin overeenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag.

Overeenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag kunnen de in de wetgeving van een 
Verdragsluitende Staat voorziene voorlopige of bewarende maatregelen bij de rechterlijke 
autoriteiten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere 
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Verdragsluitende Staat krachtens dit Verdrag bevoegd is van het bodemgeschil kennis te 
nemen.

Artikel 24 van het EEX-Verdrag bepaalt aldus uitdrukkelijk dat alle voorlopige of be-
warende maatregelen die in de wetgeving van een Verdragsluitende Staat voorzien zijn bij 
de rechterlijke autoriteiten van die staat kunnen worden aangevraagd. Derhalve is voor de 
toepassing van artikel 24 van het EEX-Verdrag bepalend of de aangevraagde maatregel 
als een voorlopige of bewarende maatregel gekwalificeerd wordt in de wetgeving van de 
genoemde Verdragsluitende Staat. Artikel 24 van het EEX-Verdrag bevat geen enkele an-
dere voorwaarde waaraan een voorlopige of bewarende maatregel moet voldoen om over-
eenkomstig artikel 24 van het EEX-Verdrag te kunnen worden aangevraagd.

Terzake bestond tussen de partijen geen betwisting dat de door eiser bekomen provisio-
nele veroordeling een maatregel was die in de Franse wetgeving voorzien was en volgens 
diezelfde wetgeving een voorlopige of bewarende maatregel uitmaakte.

Door te beslissen dat de provisionele veroordeling slechts als een voorlopige en bewa-
rende maatregel kan beschouwd worden indien de terugbetaling is gegarandeerd én indien 
de gevorderde maatregel betrekking heeft op vermogensbestanddelen die zich bevinden in 
het territorium van de aangezochte rechter, voegt het bestreden vonnis een voorwaarde toe 
aan artikel 24 van het EEX-Verdag dat het niet bevat en schendt het deze bepaling.

Door verder op grond van de hier aangevochten overwegingen het exequatur te weige-
ren van het arrest van de Cour d'appel de Basse-Terre, schendt het bestreden vonnis de ar-
tikelen 24, 28, 31, eerste lid en 34, tweede lid van het EEX-Verdrag.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt: "indien de terzake bevolen 

expertise als 'voorlopige en bewarende maatregel' kan beschouwd worden, dan 
geldt dit echter niet voor de terzake uitgesproken provisionele veroordeling: op-
dat een voorschot op een contractuele prestatie onder toepassing van artikel 24 
EEX zou vallen is vereist dat niet alleen terugbetaling is gegarandeerd, maar ook 
dat  de  gevorderde  maatregel  betrekking  heeft  op  vermogensbestanddelen  die 
zich bevinden in het territorium van de aangezochte rechter (arrest UDEN van het 
Hof van Justitie,  geciteerd door M. PERTEGAS SENDER,  Commentaar gerechtelijk  
recht, EEX art. 24-8)";

Dat het arrest aldus, anders dan het onderdeel aanvoert, zelf de draagwijdte be-
paalt van artikel 24 EEX-Verdrag met verwijzing naar een arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen, zonder aan dit arrest een algemene en 
als regel geldende draagwijdte te geven;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, mits-
dien feitelijke grondslag mist;

1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet aangeeft hoe en waardoor het bestreden 

vonnis artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre het die wettelijke bepaling als geschonden aan-

wijst, onnauwkeurig mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende verder dat het bestreden vonnis vooreerst oordeelt, zonder op dit 
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punt te worden bekritiseerd, dat de rechtbanken van Basse-Terre, gelet op de ar-
tikelen 8 en 9 EEX-Verdrag ter zake onbevoegd waren;

Dat het bestreden vonnis vervolgens oordeelt dat het arrest van 6 juli 1999 van 
de Cour d'appel de Basse-Terre in de mate dat het een provisionele veroordeling 
uitspreekt geen voorlopige maatregel of maatregel tot bewaring van recht beveelt 
in de zin van artikel 24 EEX-Verdrag;

Dat het bestreden vonnis aldus aangeeft dat de bevoegdheid van de rechtban-
ken van Basse-Terre geen steun vindt in artikel 24 EEX-Verdrag en dus op grond 
van die bepaling niet ontsnapt aan de toetsing van de bevoegdheidsregels krach-
tens artikel 28 EEX-Verdrag;

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat het bestreden arrest het exequatur wei-
gert op grond van een schending door de rechtbanken van Basse-Terre van arti-
kel 24 EEX-Verdrag, berust op een onjuiste lezing van het  bestreden vonnis, 
mitsdien in zoverre feitelijke grondslag mist;

1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24 EEX-Verdrag, in de wetgeving 

van een Verdragsluitende Staat voorziene voorlopige of bewarende maatregelen 
bij de rechterlijke autoriteit van die Staat kunnen worden aangevraagd, zelfs in-
dien een gerecht van een andere Verdragsluitende Staat krachtens het verdrag be-
voegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen;

Dat, overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen van 17 november 1998 in de zaak C-391/95 van Uden, die bepa-
ling aldus moet gelezen worden dat de betaling van een voorschot op een con-
tractuele tegenprestatie niet als voorlopige maatregel in de zin van genoemde be-
paling kan worden aangemerkt, tenzij gegarandeerd is dat het toegewezen bedrag 
aan de verweerder wordt terugbetaald indien de eiser in het bodemgeschil in het 
ongelijk mocht worden gesteld, en de gevorderde maatregel slechts betrekking 
heeft op bepaalde vermogensbestanddelen van de verweerder die zich in de terri-
toriale bevoegdheidssfeer van de aangezochte rechter bevinden;

Overwegende dat het bestreden vonnis door, op grond van het interpretatief 
gezag van voormeld arrest van het Hof van Justitie, te oordelen dat de door de 
Cour d'appel de Basse-Terre uitgesproken provisionele vergoeding niet als een 
voorlopige of bewarende maatregel kan beschouwd worden indien de terugbeta-
ling niet is gegarandeerd en de gevorderde maatregel geen betrekking heeft op 
vermogensbestanddelen die zich in het territorium van de aangezochte rechter 
bevinden en op grond hiervan het verzoek tot exequatur van die beslissing te 
weigeren, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten.
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28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Maes.

Nr. 57

1° KAMER - 28 januari 2005

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VERPLICHTE INHOUDINGEN - GEREGISTREERDE 
AANNEMER - SCHRAPPING - FACTUUR - ENDOSSEMENT - GEVOLG.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VERPLICHTE INHOUDINGEN - 
GEREGISTREERDE AANNEMER - SCHRAPPING - FACTUUR - ENDOSSEMENT - GEVOLG.

3º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - 
SCHATKIST - VERPLICHTE INHOUDINGEN - GEREGISTREERDE AANNEMER - SCHRAPPING - FACTUUR 
- ENDOSSEMENT - GEVOLG.

4º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - GEREGISTREERDE AANNEMER - VERPLICHTE 
INHOUDINGEN - AARD.

5º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - GEREGISTREERDE AANNEMER - 
VERPLICHTE INHOUDINGEN - AARD.

6º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - 
SCHATKIST - GEREGISTREERDE AANNEMER - VERPLICHTE INHOUDINGEN - AARD.

7º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - GEREGISTREERDE AANNEMER - SCHRAPPING - 
VERPLICHTE INHOUDINGEN - TIJDSTIP.

8º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - GEREGISTREERDE AANNEMER - 
SCHRAPPING - VERPLICHTE INHOUDINGEN - TIJDSTIP.

9º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - 
SCHATKIST - GEREGISTREERDE AANNEMER - SCHRAPPING - VERPLICHTE INHOUDINGEN - TIJDSTIP.

1º, 2° en 3° De verplichting, overeenkomstig de artikelen 402 W.I.B. 1992 en 30bis, §3 
R.S.Z.-wet, van degene die een beroep heeft gedaan op een geregistreerde aannemer-
medecontractant, van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van  
de overeenkomst, bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, tweemaal 15  
pct. van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, resp. aan de 
fiscus en aan de R.S.Z., is ook toepasselijk op de betaling aan de schuldeiser aan wie de 
factuur van die aannemer werd geëndosseerd1.

4º, 5° en 6° De verplichting, overeenkomstig de artikelen 402 W.I.B. 1992 en 30bis, §3 
R.S.Z.-wet, van degene die een beroep heeft gedaan op een geregistreerde aannneme-
medecontractant, van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van  
de overeenkomst, bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, tweemaal 15  
pct. van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, resp. aan de 

1 Zie de conclusie O.M. 
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fiscus en aan de R.S.Z., is van openbare orde2. 

7º, 8° en 9° De verplichting, overeenkomstig de artikelen 402 W.I.B. 1992 en 30bis, §3 
R.S.Z.-wet, van degene die een beroep heeft gedaan op een geregistreerde aannemer-
medecontractant, van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van  
de overeenkomst, bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, tweemaal 15  
pct. van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en te storten, resp. aan de 
fiscus en aan de R.S.Z., ontstaat door die enkele schrapping3. 

(INTERNATIONAL FACTORS N.V. T. STAD SINT-TRUIDEN e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dubrulle:
De verweersters, de Stad Sint-Truiden en de gemeente Balen, hebben in 1995 aan de 

aannemer N.V. EURO TRADE PARTNERS, later in staat van faillissement verklaard, namelijk 
bij vonnis van 28 november 1995 en thans vertegenwoordigd door de in bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen curatoren, opdracht gegeven werken uit te voeren. Deze 
aannemer liet de werken in onderaanneming uitvoeren door een Nederlands bedrijf en en-
dosseerde de aan verweersters gerichte facturen aan eiseres. Op 23 februari 1996 werd de 
schrapping van de registratie van deze aannemer in het bijvoegsel van het Belgisch Staats-
blad gepubliceerd, zoals voorgeschreven door artikel 20 §2 van het Koninklijk besluit van 
5 oktober 1978.

Het bestreden arrest zegt voor recht:
- dat eiseres geen aanspraak kan maken op het totaalbedrag van die facturen, voor zover 

de betaling ervan gebeurt of gebeurd is nadat die schrapping tegenover derden uitwerking 
heeft gekregen ingevolge die bekendmaking en

- dat verweersters gehouden zijn de inhoudingen en doorstortingen te verrichten over-
eenkomstig artikel 20 §2 van het Koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van 
de artikelen 299bis en 299ter §6,2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
en van de artikelen 30bis en 30ter, §9, 2° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders (deze toepasselijke bepalingen zijn inmiddels gewijzigd of opgeheven; o.m. werd het 
opschrift van het K.B. in die zin gewijzigd dat het strekt tot uitvoering van de artikelen 
400 tot 404 (oud) en 408, §2, 2° van het W.I.B.).

Het eerste onderdeel van het ENIG cassatiemiddel voert een schending aan van deze 
toepasselijke bepalingen, meer bepaald van de artikelen 402 (oud) W.I.B. 1992 en 30bis, 
§3  (oud)  R.S.Z.-wet,  die  degene  die  een  beroep  heeft  gedaan  op  een  geregistreerde 
medecontractant van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van 
de  overeenkomst,  verplicht  bij  elke  betaling  aan  zijn  medecontractant  verricht  na  de 
schrapping van de registratie, 15 % van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief 
B.T.W., in te houden en te storten bij de door de Koning aan te wijzen ambtenaar, resp. 
bij de R.M.Z., volgens de door de Koning te bepalen modaliteiten.

Volgens dit onderdeel dienen deze inhoudingen enkel te gebeuren bij betaling aan de 
niet geregistreerde medecontractant zelf … en dus niet bij betaling aan degene aan wie de 
schuldvordering van de medecontractant werd overgedragen, zoals aan eiseres, aan wie de 
facturen, voor de schrapping, geëndosseerd werden. Eiseres meent dus gerechtigd te zijn 
op de volledige betaling van haar schuldvordering.

De bedoelde bepalingen zijn ingegeven door het opzet van de wetgever de belangrijke 
fiscale en sociale fraude van koppelbazen te bestrijden. Het lijdt geen twijfel dat ze van 

2 Ibid.
3 Ibid.
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openbare orde zijn. Deze ratio legis was reeds in Uw arresten van 11 juni 19874 en 8 okto-
ber 19875 de reden om ze zelfs in geval van faillissement toepasselijk te verklaren. Het be-
trof telkens het - als in het tweede lid van artikel 402 (het toenmalig artikel 299bis, §3) 
W.I.B.) – bedoeld geval van geschrapte registratie.

In deze casus rijst niet de vraag naar de repercussie van het faillissement van de aanne-
mer (dat dus samenloop van schuldeisers doet ontstaan) op de toepasselijkheid van die be-
palingen, dan wel naar de weerslag van  het endossement van diens facturen, terwijl in 
dezen  de  schatkist  daadwerkelijk  de  voormelde  door  de  opdrachtgever  daarop  te 
verrichten  inhoudingen  opeist.  Aldus  maken  twee  schuldeisers  aanspraak  op  dezelfde 
15% van die facturen.

Naar mijn oordeel ligt evenwel dezelfde oplossing voor de hand. Al neemt, ingevolge 
dat endossement, de geëndosseerde de plaats in van de oorspronkelijke schuldeiser en al 
gaat  het  endossement  aan  de  schrapping  van  diens  registratie  vooraf,  het  is  niet 
verenigbaar  met  het  voornoemde  doel  van  de  wetgever  dat  de  geëndosseerde  de 
aangevoerde beperking van de verplichting tot inhouding (ten nadele van de schatkist) zou 
kunnen inroepen.

Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de bedoelde inhoudingen enkel dienen te gebeuren 
bij een betaling aan de medecontractant zelf, faalt dus naar recht.

Het tweede onderdeel voert een schending aan van dezelfde bepalingen, alsook van de 
artikelen 13 en 16 van de Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de 
handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en 
de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen en van de artikelen 
1690, 1691 en 1692 van het Burgerlijk Wetboek.

Eiseres  neemt  hier  als  standpunt  dat  ze  als  cessionaris  van  de  schuldvordering  de 
voorkeur  heeft  op  de verweerder,  de  schatkist,  die  een  rechtstreekse  vordering  heeft, 
omdat de overdracht van die schuldvordering voorafgaat aan de schrapping, oorsprong 
van die rechtstreekse vordering.

Vooreerst blijkt uit de processtukken niet dat de figuur van artikel 1690, derde lid, van 
het  Burgerlijk  Wetboek  –  d.i.  de  overdracht  van  dezelfde  rechten  aan  verscheidene 
overnemers - te dezen aan de orde is, noch dat het arrest daarvan toepassing zou maken.

Voorts gaat het onderdeel er ten onrechte van uit dat eiseres zich kan beroepen op een 
“exceptie”, of “voorkeur” omdat de overdracht voorafgaat aan de rechtstreekse vordering. 
Zoals gesteld m.b.t. het eerste onderdeel, is de verplichting tot inhouding van openbare 
orde, zodat – als de betaling nog dient te gebeuren - ze ontstaat door de enkele schrapping 
van de registratie van de aannemer en blijft ze van toepassing ongeacht de overdracht. Het 
onderdeel gaat er ook ten onrechte van uit 1. dat de schrapping een “exceptie” verleent om 
15 pct. van het verschuldigde bedrag in te houden, nu zulks een wettelijke verplichting is; 
2. dat de rechtstreekse vordering niet meer kon ontstaan, nu bij betaling na schrapping de 
bouwheer geen schuldenaar meer was van de aannemer, schuldenaar van de Belgische 
Staat. Deze antwoordt terecht dat de schuldvordering van de schatkist geen bestanddeel is 
van een private rechtsverhouding maar dat ze ontstaan is uit kracht van de wet en niet 
door private overeenkomsten tussen de opeenvolgende schuldeisers van een factuur kan 
aangetast  worden.  De  latere  versies  van  de  geviseerde  fiscale  bepalingen  bevestigen 
trouwens de bedoeling van de wetgever: de verplichting tot inhouding blijft bestaan in 
geval  van  faillissement  of  elke  andere  samenloop  van  schuldeisers  alsook  bij  cessie, 
beslag  onder  derden,  inpandgeving  of  inbetalinggeving  of  in  artikel  1798  van  het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering.

4 A.R. 7669, nr. 616.
5 A.R. 7812 en 7954, nr. 83.
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Derhalve faalt dit onderdeel naar recht. 
(...)
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.03.0541.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 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. Feiten
De feiten kunnen blijkens de voorziening als volgt worden samengevat:
P. Groenen BV is een Nederlands stratenmakersbedrijf dat in 1995 in onder-

aanneming voor Euro Trade Partners NV werken heeft uitgevoerd waarvan de 
eerste verweerster en de tweede verweerster bouwheren waren. Voor deze wer-
ken reikte zij aan Euro Trade Partners NV een zevental facturen uit voor een to-
taal bedrag van 2.428.870 BEF. 

De NV Euro Trade Partners reikte voor deze aannemingen een factuur uit aan 
de eerste verweerster voor een bedrag van 3.243.627 BEF en aan de tweede ver-
weerster voor een bedrag van 716.274 BEF.

Deze facturen werden door de NV Euro Trade Partners geëndosseerd aan eise-
res, die daarvan kennis gaf aan de eerste verweerster bij aangetekende brief van 
11 oktober 1995 en deurwaardersexploot van 22 november 1995 en aan de twee-
de verweerster bij aangetekende brief van 18 oktober 1995 en deurwaardersex-
ploot van 22 november 1995.

Bij aangetekende brief van 30 november 1995 stelde P. Groenen BV Euro Tra-
de Partners NV in gebreke. Bij aangetekende brieven van 6 november 1995 aan 
de eerste verweerster, de Stad Lommel en de tweede verweerster liet zij weten 
dat zij gebruik wilde maken van haar rechtstreeks vorderingsrecht als onderaan-
nemer en krachtens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek van elk van hen be-
taling vorderde van 2.781.834 BEF, zijnde het factuurtotaal meer moratoire inte-
rest en schadebeding.

Bij aangetekende brief van 9 november 1995 antwoordde de tweede verweer-
ster dat de enige schuldvordering die Euro Trade Partners NV nog op haar had 
op dat ogenblik reeds geëndosseerd was en derhalve aan de geëndosseerde zou 
betaald worden.

Op 7 november 1995 antwoordde de Stad Lommel dat zij  met Euro Trade 
Partners NV geen contract had gesloten en deze firma voor haar ook geen wer-
ken had uitgevoerd.

Bij exploten van 8, 9 en 10 november 1995 liet P. Groenen NV Euro Trade 
Partners NV, de eerste verweerster, de Stad Lommel en de tweede verweerster 
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dagvaarden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt. P. Groenen BV eis-
te dat  Trade Partners NV veroordeeld zou worden tot  betaling van 2.781.834 
BEF meer interest en dat de eerste verweerster, de Stad Lommel en de tweede 
verweerster veroordeeld zouden worden om aan haar de bedragen te betalen die 
zij respectievelijk verschuldigd zijn aan Euro Trade Partners NV.

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout van 28 november 
1995 werd de NV Euro Trade Partners failliet verklaard. In het vonnis van fail-
lietverklaring werd het tijdstip van staking van betaling vastgesteld op 6 novem-
ber 1995. Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout van 13 fe-
bruari 1996 werd de datum van staking van betalingen teruggebracht op 28 mei 
1995.

Bij verzoekschrift van 20 december 1995 kwam eiseres vrijwillig in het geding 
tussen teneinde te horen zeggen voor recht dat de vordering van P. Groenen BV 
tegen de eerste verweerster en de tweede verweerster zonder voorwerp is en ver-
der teneinde de eerste verweerster te horen veroordelen tot betaling aan haar van 
de som van 3.243.627 BEF en de tweede verweerster te horen veroordelen tot 
betaling aan haar van de som van 716.274 BEF.

Op 23 februari 1996 werd de schrapping van de registratie van de NV Euro 
Trade Partners in bijvoegsel van het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Bij vonnis van 3 november 1997 werd de eis van P. Groenen BV ontvankelijk 
en gegrond verklaard opzichtens Euro Trade Partners NV doch ongegrond op-
zichtens de eerste verweerster, de Stad Lommel en de tweede verweerster. De 
vorderingen van eiseres werden ontvankelijk en gegrond verklaard. Eerste ver-
weerster werd dan ook veroordeeld om aan eiseres een bedrag van 3.243.627 
BEF te betalen meer interest. De tweede verweerster werd veroordeeld tot beta-
ling aan eiseres van de som van 716.274 BEF, meer interest.

De eerste verweerster stelde bij verzoekschrift hoger beroep in tegen dit von-
nis.

Bij exploten van 29 juli 1999, 3 augustus 1999 en 4 augustus 1999 deed de 
derde verweerder derdenverzet tegen het vonnis van 3 november 1997. De derde 
verweerder voerde aan dat eiseres geen aanspraak kan maken op het totaalbedrag 
van de facturen nu de betaling van deze facturen zou gebeuren na de schrapping 
van de registratie van Euro Trade Partners. De aan eiseres verschuldigde bedra-
gen dienden volgens de derde verweerder verminderd te worden met tweemaal 
15 pct. overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen en van de Sociale Zekerheidswet. De derde verweerder vorderde de ver-
wijzing van de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen met het oog op de sa-
menvoeging met het hoger beroep ingesteld door de eerste verweerster. Bij von-
nis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 2 mei 2000 werd de zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwerpen verzonden.

Bij tussenarrest van 26 oktober 1999 werd het hoger beroep ten aanzien van ei-
seres toelaatbaar verklaard.

Bij tussenarrest van 3 september 2002 werd het hoger beroep van de eerste 
verweerster niet ontvankelijk verklaard in zoverre dit hoger beroep gericht was 
tegen de tweede verweerster, de Stad Lommel en de NV Euro Trade Partners. 
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Het hof van beroep besliste nog dat het derdenverzet van de derde verweerder 
toelaatbaar is. Verder werden de debatten heropend om aan de derde verweerder 
de mogelijkheid te bieden een aantal stukken in te dienen.

In het eindarrest van 1 april 2003 wordt het hoger beroep van de eerste ver-
weerster tegen eiseres deels gegrond verklaard en wordt ook het derdenverzet 
van de derde verweerder gegrond verklaard.

De appèlrechters zeggen voor recht dat eiseres geen aanspraak kan maken op 
het totaal bedrag van de facturen uitgaande van de NV Euro Trade Partners en 
gericht aan de eerste en de tweede verweersters voor zover de betaling ervan ge-
beurt of is gebeurd nadat de schrapping van de voorheen aan de NV Euro Trade 
Partners verleende registratie tegenover derden uitwerking heeft gekregen inge-
volge de bekendmaking ervan in het bijvoegsel van het Belgisch Staatsblad.

De appèlrechters zeggen nog voor recht dat de eerste verweerster en de tweede 
verweerster gehouden zijn de inhoudingen en doorstortingen te verrichten over-
eenkomstig het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de arti-
kelen 299bis en 299ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van ar-
tikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 402 van 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna WIB 1992), degene die een 
beroep heeft gedaan op een geregistreerde medecontractant van wie de registratie 
wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, verplicht is 
bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem 
verschuldigde bedrag, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, in te 
houden en te storten bij de door de Koning aan te wijzen ambtenaar volgens de 
door hem te bepalen modaliteiten;

Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 30bis, §3 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hierna RSZ-wet) 
degene die een beroep heeft gedaan op een geregistreerde medecontractant van 
wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van de overeen-
komst, verplicht is bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 
pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toege-
voegde waarde, in te houden en te storten bij de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid volgens de door de Koning te bepalen modaliteiten;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet tot economische heroriënte-
ring van 4 augustus 1978 blijkt dat de maatregelen van die wet, inzonderheid de 
registratie van de aannemers, genomen zijn ter bestrijding van de bedrieglijke 
praktijken van de koppelbazen, met name het niet-betalen van de bijdragen voor 
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de sociale zekerheid, van de bedrijfsvoorheffing en van de belasting over de toe-
gevoegde waarde; dat op grond van die parlementaire voorbereiding bij de toe-
passing van die bepalingen geen beperking kan worden ingevoerd die niet uit de 
tekst ervan blijkt en die evenmin onontbeerlijk is om het door de wetgever ge-
stelde doel te bereiken;

Overwegende dat, ingevolge het endossement van een factuur de geëndosseer-
de de plaats inneemt van de oorspronkelijke schuldeiser, de overdrager, en de 
overgedragen schuldvordering onderworpen blijft aan dezelfde beperkingen als 
bij de overdrager;

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de inhouding van tweemaal 15 pct. in 
de zin van de voormelde artikelen 402 en 30bis slechts dient te gebeuren bij elke 
betaling aan de medecontractant zelf, faalt naar recht;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat, overeenkomstig de in het antwoord op het eerste onderdeel 
aangehaalde wetsbepalingen, de opdrachtgever die een beroep heeft gedaan op 
een geregistreerd aannemer-medecontractant,  van wie de registratie  wordt  ge-
schrapt in de loop van de uitvoering van de overeenkomst, en die overgaat tot be-
taling van zijn schuld, krachtens de wet gehouden is tot de bedoelde inhoudin-
gen;

Overwegende dat  voormelde bepalingen van openbare orde zijn en dat  zo-
doende uit hun aard, alsmede uit de in het antwoord op het eerste onderdeel aan-
gehaalde bedoeling van de wetgever, volgt dat die inhoudingsplicht ontstaat door 
de enkele schrapping van de registratie van de aannemer-medecontractant en van 
toepassing blijft ongeacht inpandgeving of endossement;

Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat, enerzijds, met toepassing 
van artikel  1690 van  het  Burgerlijk  Wetboek,  de  geëndosseerde  de  voorkeur 
dient te krijgen boven de Belgische Staat, minstens dat de schrapping van de re-
gistratie aan de opdrachtgever een exceptie verleent, en, anderzijds dat de vorde-
ring van de Belgische Staat niet meer kon ontstaan, nu bij betaling na schrapping 
van de registratie, de opdrachtgever ingevolge het endossement geen schuldenaar 
meer was van de aannemer, schuldenaar van de Belgische Staat, faalt naar recht;

(...)

5. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat de verwerping van het cassatieberoep alle belang ontneemt 

aan de vordering tot bindendverklaring;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. Claeys Boúúaert en Verbist.

Nr. 58

1° KAMER - 28 januari 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BEGRIP. AARD VAN DE WETGEVING 
- HUURHERNIEUWING - ART. 14, EERSTE LID HANDELSHUURWET - AARD - AFSTAND - TIJDSTIP.

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ.) - HUURHERNIEUWING - VOORTIJDIGE OVEREENKOMST - GEVOLG.

1º Artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet, dat bepaalt hoe de huurder voor het einde  
van de lopende huur zijn recht op huurhernieuwing kan uitoefenen, is van dwingend recht 
ten voordele van de beschermde partij, de verhuurder; alleen hij kan van die dwingende 
bepaling afstand doen en dit enkel wanneer de daarin bepaalde termijn voor de aanvraag 
tot huurhernieuwing reeds is aangevangen1. (Art. 14, eerste lid Handelshuurwet)

2º Een overeenkomst van huurhernieuwing die wordt gesloten voordat de in artikel 14,  
eerste lid van de Handelshuurwet bepaalde termijn is ingegaan, tussen een huurder en 
een  partij  die  nog  geen  verhuurder  is  op  het  ogenblik  van  het  sluiten  van  de  
overeenkomst,  ook al  wordt  die gesloten  onder de opschortende voorwaarde dat  die  
partij  verhuurder  wordt,  is  relatief  nietig  en  kan  geen  gevolg  hebben  wanneer  de  
verhuurder  geworden partij  zich  op  de nietigheid  ervan beroept2.  (Art.  14,  eerste lid, 
Handelshuurwet)

(V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0637.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 maart 2003 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden vonnis vat de feiten als volgt samen:
1. eiser heeft op 28 november 1979 de handelshuurovereenkomst tussen H-D, 

enerzijds, en D-R, anderzijds, en de handelszaak met betrekking tot een pand te 
Halen, overgenomen;

2. bij vonnis van 12 februari 1992 werd aan eiser de huurhernieuwing toege-
staan voor een termijn van 9 jaar met aanvang op 01.04.1992 om te eindigen op 
31 maart 2001;

1 Zie Cass., 21 maart 2003, A.R. C.00.0569.N, nr. 187.
2 Ibid.
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3. inmiddels is verweerster eigenares geworden van het onroerend goed;
4. tussen eiser en verweerster werd een onderhandse overeenkomst opgesteld 

op 15 september 1998, waarin onder meer is bepaald "voor zover voormeld goed 
verkocht wordt door de huidige eigenaars, de echtgenoten L. H.-D. (...) aan (ver-
weerster) verklaren (eiser) enerzijds en (verweerster) anderzijds nu reeds in te 
stemmen met een huurhernieuwing met ingang op één april tweeduizend en één 
(1.04.2001), zodat een nieuwe huurperiode van negen jaar een aanvang zal ne-
men op die datum om te eindigen op 31 maart 2010 zonder dat de huurder nog 
zal moeten overgaan tot aanvraag van huurhernieuwing zoals voorzien door de 
wet op de handelshuur";

5. die overeenkomst werd opgesteld voordat verweerster eigenares werd van 
het kwestieuze onroerend goed;

6. eiser vroeg geen huurhernieuwing aan en maakte bij het einde van de huur 
geen aanstalten om het pand te verlaten;

IV. Middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de Wet van 30 april 1951 op de handelshuur;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis van de vierde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 17 

maart 2003 verklaart het hoger beroep ingesteld door eiser ontvankelijk doch ongegrond 
en beslist dat de oorspronkelijke hoofdeis gegrond is op basis o.m. van de volgende mo-
tieven:

"Tussen partijen werd een onderhandse overeenkomst opgesteld op 15.09.98, geregi-
streerd te Hasselt op 9.02.00, waarin werd bepaald dat:

'In het gebouw Hotel-Motel 'Drive-In', aan de Staatsbaan 75, gekadastreerd sectie A, 
nummer 110/Y, groot volgens kadaster zesendertig aren (36a 00 ca): het gedeelte Bar, 
Verbruikzaal en Woonst, partijen wel bekend die er geen verdere omschrijving van wen-
sen.

Voormeld goed werd in huur genomen ingevolge de handelshuurovereenkomst van tien 
april negentienhonderd vierenzeventig, hernieuwd voor een termijn van negen jaren met 
ingang van één april negentienhonderd tweeënnegentig (1-4-1992) en dus eindigend op 31 
maart 2001 (31-3-2001), zoals bevestigd in het vonnis van de Vrederechter van het kanton 
Hasselt 2 op twaalf februari negentienhonderd tweeënnegentig.

Voor zover voormeld goed verkocht wordt door de huidige eigenaars de echtgenoten 
L.H.-D.,, aan (verweerster) voornoemd, verklaren (eiser) enerzijds en (verweerster) ander-
zijds nu reeds in te stemmen met een huurhernieuwing met ingang op één april tweedui-
zend en één (1.04.2001), zodat een nieuwe huurperiode van negen jaar een aanvang zal 
nemen op die datum om te eindigen op 31 maart 2010 zonder dat de huurder nog zal moe-
ten overgaan tot aanvraag van huurhernieuwing zoals voorzien door de wet op de handels-
huur.

Gedaan in 2 exemplaren op 15.09.98'.
Deze overeenkomst werd opgesteld voordat (verweerster) eigenares werd van het kwes-

tieuze onroerend goed.
(...)
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Ten gronde: omtrent het hoofdberoep
(Eiser) houdt voor dat de geregistreerde overeenkomst d.d. 15.09.98 waarbij partijen 

overeenkwamen dat er geen huurhernieuwing dient aangevraagd te worden (en partijen 
afzien van de voorschriften van art. 14 van de handelshuurwet), een schriftelijke overeen-
komst is die partijen dienen te respecteren op basis van het principe 'pacta sunt servanda'. 
De door de eerste rechter aangehaalde rechtspraak is enkel van toepassing op overeen-
komsten waarbij geen geschrift betreffende huurhernieuwing voorhanden is, maar enkel 
een mondeling akkoord waarin de verhuurder afziet van de voorschriften van art. 14 van 
de handelshuurwet. Volgens (eiser) betreft het in casu een afzonderlijke overeenkomst die 
niet in de huurovereenkomst is opgenomen en is opgesteld voordat (verweerster) optrad 
als  verhuurder.  Doordat  (verweerster)  geen  huurhernieuwing  toestaat,  schendt  zij  art. 
1134 BW en handelt zij niet te goeder trouw zodat zij een schadevergoeding dient te beta-
len.

De bepalingen van art. 14, eerste lid, zijn niet van openbare orde maar wel van dwin-
gend recht. De nietigheid is echter betrekkelijk hetgeen betekent dat de partij in wiens 
voordeel de nietigheid werd voorzien (hier de verhuurder), ze niet noodzakelijk moet in-
roepen en de rechter ze niet ambtshalve mag opwerpen. De verhuurder kan er aldus aan 
verzaken. Uit een bevestiging van een door nietigheid aangetaste verbintenis, volgt de af-
stand van het recht zich op deze nietigheid te beroepen. De bepalingen van art. 14, eerste 
lid, hebben een dwingend karakter. Nietig zijn de daarvan afwijkende overeenkomsten.

Dit betekent dat:
'het rechtssubject, éénmaal het zich in de toepassingsvoorwaarden van de rechtsregel 

bevindt, van de erdoor geboden bescherming afstand mag en kan doen, terwijl zulks eer-
der (vóór die bescherming is verworven), niet rechtsgeldig kan gebeuren. Het dwingend 
of imperatief karakter van de rechtsregel impliceert derhalve dat, wanneer de toepassings-
voorwaarden ervan nog niet verenigd zijn, de bij de rechtsverhouding betrokken partijen 
de rechtsregel door hun loutere wil niet buiten werking kunnen stellen; dit kan maar op-
nieuw gebeuren,  wanneer  de  dwingende/imperatieve  rechtsregels  effectief  toepasselijk 
zijn geworden, zodat de gelding en bescherming ervan door de beschermde tegen het an-
dere rechtssubject kan worden ingeroepen. Wanneer de beschermde dan van die bescher-
ming afstand wil doen, staat zulks hem vrij.'

Aldus kan enkel van een dwingende bepaling afstand worden gedaan op het ogenblik 
dat dit recht kan worden uitgeoefend, dus niet vóór de wettelijke termijn om huurhernieu-
wing aan te vragen.

Aldus kan (verweerster) a priori niet, voordat zij verhuurder was, afstand doen van de 
dwingende bepalingen van art. 14 van de handelshuurovereenkomst, ook al is dit schrifte-
lijk in een geregistreerde overeenkomst bepaald.

Dergelijke afstand is slechts mogelijk indien de dwingende bepalingen effectief van 
toepassing zijn. Dus partijen kunnen na het ontstaan van de huur van onbepaalde duur bij 
gebrek aan huurhernieuwingsaanvraag overeenkomen dat de huur hernieuwd wordt voor 
de duur van 9 jaar die ingaat bij het verstrijken van de vorige negenjaarlijkse periode.

Onder die omstandigheden is de rechtbank dan ook verplicht de dwingende bepalingen 
toe te passen en dus vast te stellen dat de overeenkomsten die in strijd zijn met deze dwin-
gende bepalingen nietig zijn tenzij uit de feitelijkheden blijkt dat de verhuurder van die re-
latieve nietigheid afstand heeft gedaan.

Een overeenkomst die in strijd is met een dwingende bepaling, strekt niet tot wet tenzij 
blijkt dat de beschermde persoon afstand heeft gedaan van die relatieve nietigheid.

Het in art. 1134, §3 (lees: derde lid) B.W. bepaalde beginsel dat overeenkomsten te 
goeder trouw dienen uitgevoerd te worden, geldt uiteraard enkel voor overeenkomsten die 
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tot wet strekken en niet deze die in strijd zijn met een dwingende bepaling en aldus nietig 
zijn.

De overeenkomst d.d. 15.09.98 is aldus strijdig met een dwingende bepaling en is nie-
tig en heeft geen rechtsgevolgen noch voor de toekomst noch voor het verleden.

De hoofdeis is dan ook gegrond. (Eiser) kan zich niet beroepen op de overeenkomst 
van 15.09.98, zodat de huur tussen partijen een einde heeft genomen op 31.03.01".

Grieven
Artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet is van dwingend recht ten voordele van de 

verhuurder, wiens private belangen erdoor beschermd worden.
Een dwingende bepaling kan enkel ingeroepen worden door de beschermde partij.
Het bestreden vonnis stelt vast dat tussen partijen een onderhandse overeenkomst werd 

opgesteld op 15 september 1998 waaruit blijkt dat, voor zover het pand zou verkocht wor-
den door de toenmalige eigenaars aan verweerster, eiser en verweerster overeenkwamen 
met een huurhernieuwing met ingang van 1 april 2001.

Het vonnis overweegt dus uitdrukkelijk dat deze overeenkomst werd opgesteld voordat 
verweerster eigenares werd van het kwestieuze onroerend goed.

Het bestreden vonnis kon dan ook niet zonder alle in het middel opgesomde bepalingen 
te schenden de dwingende bepaling vervat in artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet, 
die uitsluitend de belangen van de verhuurder beschermt, toepassen op een partij die op 
het ogenblik dat de overeenkomst werd aangegaan, de hoedanigheid van beschermde par-
tij niet had.

De beslissing waarbij de oorspronkelijke hoofdeis gegrond werd verklaard, is niet naar 
recht verantwoord (schending van alle in het middel opgesomde bepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt dat de 

huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van 
verval bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief ter kennis van de ver-
huurder moet brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maan-
den voor het eindigen van de lopende huur; dat dit lid verder bepaalt dat de ken-
nisgeving op straffe van nietigheid de voorwaarden moet opgeven waaronder de 
huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding moet be-
vatten dat de verhuurder geacht zal worden met de nieuwe huur in te stemmen, 
indien hij niet op dezelfde wijze binnen de drie maanden kennis geeft ofwel van 
zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voor-
waarden of van het aanbod van een derde;

Dat de huurder aldus de huurhernieuwing moet aanvragen aan de verhuurder;
Dat die bepaling van dwingend recht is ten voordele van de verhuurder; 
Dat alleen de beschermde partij, met name de verhuurder, van die dwingende 

bepaling afstand kan doen en dit enkel wanneer de in artikel 14, eerste lid, be-
paalde termijn voor de aanvraag tot huurhernieuwing reeds is aangevangen;

Dat uit het voorgaande volgt dat een overeenkomst van huur-hernieuwing die 
wordt gesloten voor dat de in artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet be-
paalde termijn is ingegaan, tussen een huurder en een partij die nog geen ver-
huurder is op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, ook al wordt die 
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat die partij verhuurder wordt, rela-
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tief nietig is en geen gevolg kan hebben wanneer de verhuurder geworden partij 
zich op de nietigheid ervan beroept;

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

28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 59

1° KAMER - 28 januari 2005

1º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - 
TEGENWERPELIJKHEID - SCHULDENAAR - EXCEPTIES - AFSTAND - CRITERIA.

2º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - EXCEPTIE 
VAN NIET-UITVOERING - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - AARD - BESTAAN - TIJDSTIP.

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
ONTBINDING - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - AARD - 
BESTAAN - TIJDSTIP.

4º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-
UITVOERING - VOORWAARDE - FAILLISSEMENT.

5º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING - VOORWAARDE - 
FAILLISSEMENT.

6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
WEDERKERIGE OVEREENKOMST - CURATOR - NIET-UITVOERING - EXCEPTIE - VOORWAARDE.

1º  Bij  overdracht  van  een  schuldvordering  kan  de  schuldenaar  in  de  regel  enkel  de 
excepties die ontstaan zijn voordat de overdracht hem tegenwerpelijk is geworden aan 
de overnemer tegenwerpen1; hij kan evenwel, uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doen 
van  het  beroep  op  die  excepties,  geval  waarin  hij  een  eigen  verbintenis  jegens  de 
overnemer  opneemt;  die  afstand kan niet  worden  afgeleid  uit  het  enkele  feit  dat  de  
schuldenaar het bestaan van de overdracht erkent of met deze instemt, noch uit het feit  
dat daarbij de overnemer geen enkele verplichting overneemt. (Art. 1690 B.W.)

2º en 3° Het recht op ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering, die overeenkomstig  
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek gegrond zijn op de onderlinge afhankelijkheid 
van  de  wederzijdse  verbintenissen  van  de  partijen,  behoren  tot  het  wezen  van  de 
wederkerige  overeenkomst,  zodat  zij  bestaan  vóór  de  wanprestatie  zelf  en  vóór  de  
overdracht  van  de  rechten  van  de  schuldeiser  en  ongeacht  het  tijdstip  waarop  de  

1 Zie Cass., 27 sept. 1984, A.R. 7050, nr. 71.
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wanprestatie  kan  worden  aangevoerd2.  (Artt.  1102,  1134  en  1184  B.W.;  Algemeen 
rechtsbeginsel  van  de  exceptie  van  niet-uitvoering  van  een  verbintenis  in  een 
wederkerige overeenkomst)

4º,  5°  en  6°  Ingeval  de  partijen  verbonden  zijn  door  een  wederkerige  overeenkomst,  
vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, indien zij bewijst  
dat  haar  medecontractant  in  gebreke  is  gebleven  diens  verbintenissen  uit  die  
overeenkomst uit te voeren3; die partij kan de exceptie van niet-uitvoering inroepen tegen 
de curator van het faillissement van de medecontractant wanneer de curator beslist de  
overeenkomst niet verder uit te voeren. (Art. 1102 B.W.)

(VTB-VAB N.V. T. AXA BANK BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0035.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
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. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
(...)
1.1.2. Het onderdeel zelf
Overwegende dat bij overdracht van een schuldvordering de schuldenaar in de 

regel enkel de excepties die ontstaan zijn voordat de overdracht hem tegenwerpe-
lijk is geworden, aan de overnemer kan tegenwerpen;

Dat de schuldenaar evenwel, uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand kan doen 
van het beroep op die excepties, geval waarin hij een eigen verbintenis jegens de 
overnemer opneemt; dat die afstand niet kan worden afgeleid uit het enkele feit 
dat de schuldenaar het bestaan van de overdracht erkent of met die overdracht in-
stemt; dat die afstand evenmin kan worden afgeleid uit het feit dat bij de over-
dracht  van  de  schuldvordering  de  overnemer  geen  enkele  verplichting  over-
neemt;

Overwegende dat het recht op ontbinding en de exceptie van niet-uitvoering, 
die overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek gegrond zijn op de 
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, tot 

2 Cass., 22 april 2002, A.R. C.99.0264.N, nr. 243.
3 Cass., 15 juni 2000, A.R. C.97.0118.N, nr. 372.
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het wezen van de wederkerige overeenkomst behoren, zodat zij bestaan vóór de 
wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de rechten van de schuldeiser en on-
geacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden aangevoerd;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de NV Atlantic België als "verhuurder" en eiseres als "huurder" een compu-

terhuurovereenkomst met een vervangingsoptie sluiten voor een huurtermijn van 
72 maanden vanaf 1 juni 1988 tot en met 31 mei 1994;

2. luidens artikel 6 van deze overeenkomst eiseres erkent "dat de voorwaarden 
van deze huurovereenkomst door de verhuurder werden gestipuleerd met het oog 
op een toekomstige overdracht van zijn rechten voortvloeiend uit deze huurover-
eenkomst" en "de huurder akkoord (gaat) met dergelijke overdracht";

3. op 10 juni 1988 de NV Atlantic België, in het raam van een "huurdisconte-
ringscontract" en een bijhorende "afstand van rechten", al haar rechten uit voor-
melde huurovereenkomst aan verweerster overdraagt en verweerster hierbij be-
dingt geen enkele verplichting van de NV Atlantic België uit de huurovereen-
komst op zich te nemen;

4. de NV Atlantic België op 15 mei 1990 failliet wordt verklaard;
5. eiseres op 30 mei 1991 aan de curator en aan verweerster te kennen geeft 

dat zij op 31 mei 1992 gebruik zou maken van de vervangingsoptie, maar de cu-
rator op 19 juli 1991 antwoordt dat dit wegens het faillissement niet mogelijk is;

6. eiseres huurgelden betaalt tot en met de maand mei 1992 en vanaf 1 juni 
1992 de betalingen stopzet;

Dat de appèlrechters overwegen dat "moet worden nagegaan of (eiseres), we-
gens de onmogelijkheid van de curator om vervangingsapparatuur te leveren, de 
exceptio non adimpleti contractus (verweer gesteund op de niet-uitvoering van 
de overeenkomst door de tegenpartij) kon inroepen om verdere huurbetalingen 
aan (verweerster) stop te zetten";

Dat de appèlrechters op grond van de vermelde vaststellingen oordelen dat "de 
vorderingen tot huurbetaling in casu door (de NV) Atlantic (België) als abstracte 
rechten (werden) overgedragen aan (verweerster),  die echter geen enkele ver-
plichting onder de huurovereenkomst op zich nam", dat "derhalve deze exceptie 
niet tegenstelbaar (is) aan (verweerster) en (eiseres) niet gerechtigd (was) op ei-
gen initiatief de huurbetaling aan (verweerster) vanaf 1 juni 1992 stop te zetten" 
en dat "(eiseres') protest van de facturen voor de huurtermijnen vanaf 1 juni 1992 
derhalve ongeldig (is) en de huurgelden dan ook (dienen) betaald te worden tot 
aan de ontbinding van de huurovereenkomst";

Dat de appèlrechters aldus de in het  onderdeel  aangewezen wetsbepalingen 
schenden en het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering van 
een verbintenis in een wederkerige overeenkomst miskennen;

Dat het onderdeel gegrond is; 
1.2. Vijfde onderdeel
Overwegende dat in geval de partijen verbonden zijn door een wederkerige 

overeenkomst,  een partij  de  uitvoering van haar  verbintenissen vermag op te 
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schorten,  indien  zij  bewijst  dat  haar  medecontractant  in  gebreke  is  gebleven 
diens verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren;

Dat die partij de exceptie van niet-uitvoering kan inroepen tegen de curator 
van het faillissement van de medecontractant wanneer de curator beslist de over-
eenkomst niet verder uit te voeren;

Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat eiseres geen beroep 
kon doen op de exceptie van niet-uitvoering na faillissement van haar medecon-
tractant omdat eiseres redelijkerwijze niet kon verwachten dat de curator nog een 
gunstig gevolg zou kunnen geven aan haar verzoek tot uitvoering van de contrac-
tuele vervangingsoptie, het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uit-
voering van een verbintenis in een wederkerige overeenkomst miskent;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot een ruimere cassatie kunnen lei-

den;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de computerovereenkomst en de 

"flex lease overeenkomst" lastens eiseres ontbonden verklaart,  eiseres veroor-
deelt tot betaling aan verweerster van 407.992,29 euro met interest en uitspraak 
doet over de kosten;

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

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

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

28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 60

1° KAMER - 28 januari 2005

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN 
HUUROVERDRACHT - OORSPRONKELIJKE HUURDER - HOOFDELIJKHEID - OPEENVOLGENDE 
OVERDRACHTEN - GRENZEN.

De  hoofdelijke  gehoudenheid  van  de  oorspronkelijke  huurder,  bij  overdracht  van  de 
gezamenlijke  rechten  van  de  hoofdhuurder,  strekt  zich  uit  ten  aanzien  van  iedere  
opeenvolgende  overnemer1;  ze  is  beperkt  tot  het  einde  van  de  aanvankelijke  huur,  

1 Cass., 18 feb. 1988, A.R. 7965, nr. 375. Zie A. PAUWELS, “Handelshuur”,  A.P.R. 1971, 103, nrs. 
208-209; M. LA HAYE & J. VANKERCKHOVE, Les Novelles, T. VI, “Le Louage des choses”, Vol. II, “Les 
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ongeacht de wijze waarop die beëindigd wordt; in voorkomend geval slaat ze op alle uit  
de  aanvankelijke  huur  voortvloeiende  verplichtingen  die  met  de  beëindiging  gepaard 
gaan. (Art. 11, I en III Handelshuurwet)

(H. e.a. T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0039.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 juli 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
De NV Cotradis heeft op 29 april 2004 afstand gedaan van haar memorie van 

antwoord neergelegd ter griffie op 14 april 2004.
III. Feiten 
De relevante feiten kunnen, blijkens het bestreden vonnis, als volgt worden sa-

mengevat:
1. De eisers en/of hun rechtsvoorgangers verhuren bij drie afzonderlijke han-

delshuurovereenkomsten drie handelspanden aan de eerste tot en met de zevende 
verweerders en/of hun rechtsvoorgangers, in wier rechten later de achtste ver-
weerster is getreden. De huurovereenkomsten lopen alle drie tot 31 juli 2007.

2. Met ingang van 1 januari 1992 worden de overeenkomsten overgedragen 
aan de BVBA Vleeshal, de rechtsvoorgangster van de negende verweerster.

3. Met ingang van 1 april 1993 worden de overeenkomsten opnieuw overge-
dragen aan de heer en mevrouw L-V die handelen voor de BVBA Lumar.

4. Deze laatste wordt failliet verklaard bij vonnis van 7 september 1994. Bij 
gebrek aan actief wordt het faillissement afgesloten op 13 juni 1995.

5. De eisers vorderen de hoofdelijke veroordeling van de verweerders tot beta-
ling van de ingevolge het faillissement onbetaald gebleven huurgelden en toebe-
horen.

6. Het bestreden vonnis:
- neemt aan dat de curator bij brief van 10 maart 1995 duidelijk zijn wil uitte 

baux  commerciaux”,  1984,  171,  nr.  1714;  D.  MEULEMANS,  “De  overdracht  van  een 
handelsovereenkomst”,  noot  onder  Cass.,  6  maart  1992,  R. Cass. 1992, 86,  nr.  3;  P.  DE SMEDT, 
“Pikante  aspekten  van de  handelshuuroverdracht”,  noot  onder  Rb.  Brugge,  15 sept.  0995,  A.J.T. 
1995-96, 537; H. GEINGER, C. VAN BUGGENHOUT & C. VAN HEUVERSWYN, “Overzicht van rechtspraak - 
Het faillissement en het gerechtelijk akkoord”, T.P.R. 1996, 1105, nr. 221; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS 
& E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak - Bijzondere overeenkomsten”, T.P.R. 1997, 882, nr. 365; 
A. PAUWELS, Commentaar bij art. 11 Handelshuurwet, Kluwer, 1997, 156, nrs. 23-29, C.-A. LEUNEN, 
“Lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming in moeilijkheden”,  T.P.R. 
1998, 495-496; B. LOUVEAUX,  Le droit du bail commercial, 2002, 301, nr. 317; F. GLANSDORFF & G. 
STEPANIAN, “La cession de bail et la sous-location”, in: 50 jaar toepassing van de handelshuurwet, Die 
Keure, 2002, 1221-122.
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eenzijdig een einde te stellen aan de huurovereenkomst;
- stelt de beëindiging van de huurovereenkomst vast op 10 maart 1995;
- willigt de vordering van de eisers slechts gedeeltelijk in en veroordeelt de 

verweerders  hoofdelijk,  rekening  houdend  met  een  billijke  schadevergoeding 
wegens de eenzijdige beëindiging van de huurovereenkomst,  tot  betaling van 
achterstallige huurgelden tot en met juni 1995;

IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, derde en vierde lid en 11, I en III van de Handelshuurwet van 30 april 

1951, zoals vervangen en gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1955 en 5 juli 1963 (afde-
ling IIbis van hoofdstuk II in Titel VIIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek);

- de artikelen 1134, derde lid en 1184, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg bevestigt het vonnis a quo o.m. in zoverre het beslist 

dat de eisers slechts aanspraak kunnen maken jegens de verweerders op betaling van de 
huur tot en met de maand juni 1995 o.m. op volgende gronden:

"Gevolg van de overdracht van de huur aan de B.V.B.A. Lumar.
(...) De regelmatigheid van de huuroverdracht aan de B.V.B.A. Lumar wordt niet be-

twist  zodat toepassing kan worden gemaakt van art.  11, I en III W. Handelshuur. Dit 
houdt inderdaad in dat de overdragers hoofdelijk met de B.V.B.A. Lumar gehouden zijn 
tot alle verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst en dit tot het einde daarvan.

Einde van de huurovereenkomst.
De eerste rechter concludeerde eveneens terecht dat door het faillissement op zich prin-

cipieel geen einde werd gesteld aan de huur (...).
(...)
De huidige faillissementswet voorziet een specifieke regeling inzake het al dan niet 

ver(der)zetten van de op het ogenblik van het faillissement lopende huurovereenkomsten 
(art. 46). Deze regeling is in casu evenwel niet van toepassing.

(...)
Het staat vast dat de curator van de B.V.B.A. Lumar de handelszaak niet verder uitbaat-

te. Anderzijds nam hij blijkbaar niet onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement 
uitdrukkelijk standpunt in met betrekking tot het al dan niet verderzetten van de huur. Het 
enige relevante stuk dat de rechtbank ter kennis wordt gebracht is de brief van 10 maart 
1995 n.a.v. een oproeping in verzoening door H-B, aan de hoofdgriffier van het Vredege-
recht van het kanton Tienen waarin hij stelt:

'(...)
U kan echter nu reeds noteren dat ingevolge het faillissement van 7 september 1994 aan 

de huurovereenkomst een einde is gekomen. De curatele heeft overigens de handelsactivi-
teiten niet verder gezet. De curatele dient derhalve buiten zake te worden gesteld'.

Ook al is de impliciete stelling van de curator dat er een einde kwam aan de lopende 
huur ingevolge het faillissement niet correct, dan was deze brief alleszins duidelijk een ui-
ting van de wil een einde te stellen aan de huur. Kort nadien, op 13 juni 1995, werd het 
faillissement afgesloten wegens ontoereikend actief.
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In die zin kan aanvaard (word)en dat er een einde kwam aan de huur op 10 maart 1995 
zodat rekening houdend met een billijke schadevergoeding wegens beëindiging van de 
huur de huur kan worden toegekend tot en met juni 1995, zoals gesteld door de Vrede-
rechter.

De houding van de (eisers) om de huur te blijven vorderen van de overlater, die zoals 
gesteld enkel hoofdelijk gehouden is tot het einde van de huur maar zelf geen huurder 
meer is, zou - zelfs in de hypothese dat de huur niet zou beëindigd zijn door de curator - 
rechtsmisbruik uitmaken, dat het meest aangepast zou gesanctioneerd geweest zijn door 
dit terug te brengen tot een normale uitoefening van dit recht, nl. toekenning van de huur 
tot en met juni 1995.

Het bestreden vonnis kan op dit punt derhalve worden bevestigd, zij het gedeeltelijk om 
andere motieven".

Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Volgens artikel 11, I van de Handelshuurwet wordt, bij overdracht van de geza-

menlijke rechten van de hoofdhuurder, de overnemer rechtstreeks huurder van de verhuur-
der, terwijl artikel 11, III van dezelfde wet bepaalt dat de oorspronkelijke huurder hoofde-
lijk gehouden blijft tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen.

Weliswaar kan de verhuurder zich, bij toepassing van artikel 10, derde lid van dezelfde 
wet, om wettige redenen verzetten tegen de overdracht van de huur met de handelszaak.

Deze wettelijke regeling strekt ertoe een evenwicht te bereiken tussen, enerzijds, de 
mogelijkheid van de huurder om zijn handelszaak samen met de huur over te dragen en, 
anderzijds, de bescherming van de verhuurder die zich, door een huuroverdracht of onder-
verhuring, tegen zijn wil, een andere huurder opgedrongen ziet.

De hoofdelijke gehoudenheid van de oorspronkelijke huurder blijft aldus beperkt tot de 
verplichtingen uit de lopende huurovereenkomst en zulks tot het einde ervan, ongeacht 
evenwel de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de onderhuurder in strijd 
met de voorwaarden bepaald in artikel 3, derde en vierde lid van de Handelshuurwet.

1.2. Indien de huurder zijn verbintenissen niet nakomt is de huur hoe dan ook, overeen-
komstig artikel 1184, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, niet van rechtswege ontbon-
den en heeft de verhuurder de keuze om ofwel de huurder te noodzaken de overeenkomst 
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeen-
komst te vorderen, met schadevergoeding.

Het faillissement van de onderhuurder doet aan voormelde rechten van de verhuurder 
geen afbreuk en stelt, zoals de appèlrechters zelf vaststellen, evenmin een einde aan de lo-
pende huurovereenkomst.

1.3. Te dezen benadrukten de eisers in hun 'beroepsbesluiten' van 13 oktober 2000 dat 
zij nooit akkoord zijn gegaan met een beëindiging van de huur, doch de andere partijen 
hebben gedagvaard tot betaling van de achterstallige en nog te vervallen huur en aldus 
steeds aanspraak hebben gemaakt op de uitvoering van de overeenkomst.

1.4.  De appèlrechters hebben overigens geoordeeld dat de niet  betwiste regelmatige 
huuroverdracht aan de B.V.B.A. Lumar bij toepassing van artikel 11, I en III van de Han-
delshuurwet, inhoudt "dat de overdragers hoofdelijk met de B.V.B.A. Lumar gehouden 
zijn tot alle verplichtingen voortvloeiend uit  de huurovereenkomst en dit tot  het einde 
daarvan", alsmede dat de regeling van artikel 46 van de Faillissementswet in casu niet van 
toepassing is.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat zij te dezen niet wettig de toepassing van voor-
meld artikel 11, I en III, in de tijd beperken, op grond dat - rekening houdend met de wils-
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uiting van de curator, vervat in zijn brief van 10 maart 1995 aan de hoofdgriffier van het 
Vredegerecht van het kanton Tienen, een einde te stellen aan de huur - in die zin "kan aan-
vaard wordt (lees: worden) dat er een einde kwam aan de huur op 10 maart 1995 zodat re-
kening houdend met een billijke schadevergoeding wegens beëindiging van de huur de 
huur kan worden toegekend tot en met juni 1995, zoals gesteld door de Vrederechter".

De appèlrechters hebben bijgevolg hun beslissing tot bevestiging van het vonnis a quo, 
waarbij  eisers'  vordering slechts  gedeeltelijk  (toekenning van de huur  tot  en met  juni 
1995) gegrond werd verklaard, niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 3, 
derde en vierde lid en 11, I en III van de Handelshuurwet van 30 april 1951, zoals vervan-
gen bij art. 1 van de wet van 29 juni 1955 (afdeling IIbis van hoofdstuk II in Titel VIII 
van Boek III van het Burgerlijk Wetboek) en 1184, tweede lid van het Burgerlijk Wet-
boek).

(...)
V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 11, I, eerste lid van de Handelshuurwet, bepaalt dat 

bij overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, de overnemer 
rechtstreeks huurder van de verhuurder wordt en dat artikel 11, III van dezelfde 
wet bepaalt dat de oorspronkelijke huurder hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit 
de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen;

Dat de hoofdelijke gehoudenheid zich uitstrekt ten aanzien van iedere opeen-
volgende overnemer;

Dat de hoofdelijke gehoudenheid beperkt is tot het einde van de aanvankelijke 
huur, ongeacht de wijze waarop die wordt beëindigd, en aldus ook wanneer de 
overnemer de huurovereenkomst voortijdig beëindigt met miskenning van artikel 
3, derde en vierde lid van de Handelshuurwet; dat in voorkomend geval de hoof-
delijke gehoudenheid slaat op alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende ver-
plichtingen die met de beëindiging gepaard gaan;

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat in geval van eenzijdige be-
ëindiging van de overeenkomst door de overnemer, of door de curator na faillis-
sement van de overnemer, in strijd met de voorwaarden bepaald in artikel 3, der-
de en vierde lid van de Handelshuurwet, de hoofdelijke gehoudenheid van de 
oorspronkelijke huurder, overdrager, niet beperkt blijft tot de verplichtingen uit 
de lopende huurovereenkomst tot de beëindiging ervan;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte aan de NV Cotradis van haar afstand van haar memorie van ant-

woord van 14 april 2004;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt NV Cotradis tot 1/9 van de kosten van de memorie van antwoord 

van 14 april 2004;
Veroordeelt de eisers in de overige kosten.
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28 januari 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Waûters –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en Nelissen Grade.

Nr. 61

3° KAMER - 31 januari 2005

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - AKTE VAN VERKOOP ONDER 
OPSCHORTENDE VOORWAARDE - KENNISGEVING - MEDEPACHTER-EXPLOITANT.

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - MISKENNING - 
SCHADEVERGOEDING - STORTING - VOORWAARDEN.

1º  Wanneer  de  kandidaat-koper  van  een  gehuurde  landeigendom  een  medepachter-
exploitant  is,  moet  de  kennisgeving  van  de  akte  van  verkoop  onder  opschortende 
voorwaarde uitgevoerd worden1. (Artt. 48.1 en 49.1 Pachtwet)

2º  De schadevergoeding  die  de  pachter  kan eisen van de verkoper  van  een gehuurd  
landeigendom, is verschuldigd zodra het recht van voorkoop is miskend, zonder dat aan  
enige andere voorwaarde dan die miskenning moet zijn voldaan2. (Art. 51 Pachtwet)

(P. e.a. T. D. e.a.; t.a.v. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0004.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 22 april 1997 in hoger 

beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 4 januari 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 

derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan, gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 48.1, 49.1 en 51 van afdeling 3 - regels betreffende de pacht in het bijzon-

1 Zie V. en P. RENIER, "Le bail à ferme", Rép. not., Les Baux, Boek II, nr. 668; E. STASSIJNS, "Pacht", 
A.P.R., p. 527, nr. 511.
2 Zie P. DELNOY, "Droit de préemption en matière de biens ruraux", R.P.D.B., Aanvulling V, nrs. 288, 
290 en 299; H.  D'UDEKEM D'ACOZ, "Le bail à ferme et le droit de préemption",  Novelles, Burgerlijk 
recht, deel VI "Le louage des choses", vol. III, 1984, nrs. 615 en 616; V. en P. RENIER, "Le bail à 
ferme", Rép. not., Les Baux, Boek II, nrs. 742 en 754; E. STASSIJNS, "Pacht", A.P.R., p. 562 en 563, nr. 
538.
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der - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd 
bij de wet van 4 november 1969, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het  bestreden  vonnis  oordeelt  dat  de  kennisgeving,  bedoeld  in  artikel  48.1  van de 

Pachtwet, aan de eerste verweerster en haar echtgenoot had moeten zijn gericht, op grond:
"Dat de wet de pachter een recht van voorkoop verleent in geval van verkoop van een 

gehuurd landeigendom, dit wil zeggen dat hij het recht heeft om in kennis te worden ge-
steld van de verkoop en om het goed te kopen bij voorkeur boven elke andere geïnteres-
seerde;

Dat alle bepalingen die ertoe strekken het recht van voorkoop van de pachter te be-
schermen, een dwingend karakter hebben, aangezien artikel 56 van de wet alle overeen-
komsten voor niet-bestaande houdt waarbij de pachter uitdrukkelijk of stilzwijgend geheel 
of gedeeltelijk afstand doet van de rechten die hij haalt uit de artikelen 47 tot 51, dit wil 
zeggen alle artikelen die hem het recht van voorkoop verlenen, betreffende het beginsel en 
de uitoefening ervan, de houders en de begunstigden, de verschillende voorwaarden en de 
sancties die de niet-naleving ervan meebrengt (...);

Dat, luidens artikel 48 van de Pachtwet, de eigenaar het goed slechts aan iemand anders 
dan de pachter uit de hand mag verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft 
gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter 
kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van 
niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper 
opengelaten wordt. Die kennisgeving geldt als aanbod van verkoop;

Dat artikel 49.1 van die wet bepaalt dat indien het goed door verscheidene pachters ge-
meenschappelijk gepacht wordt, de in artikel 48, 1 en 2, bedoelde kennisgeving aan alle 
exploitanten van het goed gedaan moet worden; dat het recht van voorkoop met schrifte-
lijke instemming van alle medepachters-exploitanten kan worden uitgeoefend door één of 
meerdere van hen; dat hun onenigheid, afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van 
het aanbod;

Dat alle medepachters gelijk moeten worden behandeld en een beroep moeten kunnen 
doen op alle pachtrechten, en inzonderheid op het individueel recht om in kennis te wor-
den gesteld en een standpunt in te nemen (...);

Dat dit recht te dezen is vastgelegd in artikel 8 van de pachtovereenkomst dat in het 
eerste lid uitdrukkelijk verwijst naar de artikelen 47 tot 55 van de wet;

Dat de aanvoering volgens welke de kennisgeving niet nodig zou zijn geweest omdat 
zij in elk geval niet zou hebben geleid tot de uitoefening van het recht van voorkoop van 
de overledene en zijn echtgenote, [de eerste verweerster], bij gebrek aan instemming van 
de andere medepachters louter hypothetisch is, aangezien de medepachters niet aantonen 
dat zij die instemming hadden geweigerd, ongeacht de argumenten of middelen die de 
overledene en [de eerste verweerster] hadden kunnen aanvoeren als zij op regelmatige 
wijze op de hoogte waren gebracht van de litigieuze verkopen;

Dat het niet uitgesloten is dat een overeenkomst voor een aankoop had kunnen zijn be-
reikt dankzij het recht van voorkoop; dat immers niet bij voorbaat kan worden uitgesloten 
dat de overledene en [de eerste verweerster], met instemming van de medepachters, als 
enigen het recht van voorkoop hadden uitgeoefend op de volledige verkoop, al is dat heel 
onwaarschijnlijk;

Dat de [eisers] ten onrechte beweren dat de [verweerders] erkend zouden hebben dat 
een dergelijke overeenkomst uitgesloten was, aangezien die erkenning niet blijkt uit de 
conclusie van laatstgenoemden of uit enig aan de rechtbank voorgelegd gegeven;
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Dat de wil van de partijen om de litigieuze verkopen te verbergen voor wijlen C.P. en 
[de eerste verweerster] tevens blijkt uit het beding van sterkmaking dat gevoegd is bij de 
akten 1593-91 en 1595-91 van 15 juli 1991, hetwelk overigens nooit is goedgekeurd;

Dat de kennisgeving derhalve niet doelloos of zonder belang was voor haar bestemme-
ling of bestemmelingen;

Dat het bijgevolg aan de instrumenterende notaris staat zich te gedragen naar artikel 
48.1 van de wet, zoals hierna zal worden uiteengezet bij het onderzoek van de vordering 
tot vrijwaring".

Het bestreden vonnis beslist derhalve dat de verweerders terecht de veroordeling vorde-
ren van de eerste en de tweede eiser tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in arti-
kel 51 van dezelfde wet, en van de derde, vierde, vijfde en zesde eiser, aangezien de der-
de-medeplichtigheid in hun hoofde is aangetoond.

Grieven
Luidens artikel 48.1, eerste lid van de Pachtwet mag de eigenaar het goed slechts aan 

iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij deze laatste de gelegenheid 
heeft gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen.

Artikel 49.1 van dezelfde wet bepaalt dat "indien het goed door verscheidene pachters 
gemeenschappelijk gepacht wordt, de in artikel 48, 1 en 2, bedoelde kennisgeving aan alle 
exploitanten van het goed gedaan wordt; dat het recht van voorkoop met schriftelijke in-
stemming van alle medepachters-exploitanten kan worden uitgeoefend door één of meer 
van hen; hun onenigheid, afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van het aanbod".

Uit de tekst van artikel 48.1, dat betrekking heeft op de aankoop door "iemand anders 
dan de pachter", volgt dat de in de voormelde bepalingen bedoelde kennisgeving niet ge-
daan hoeft te worden wanneer de derde-koper, onder de opschortende voorwaarde van de 
niet-uitoefening van het recht van voorkoop, één van de pachters-exploitanten van het 
goed is. In dat geval zal de bij artikel 49.1 vereiste instemming van alle medepachters im-
mers niet kunnen worden verkregen aangezien de medepachter, kandidaat-koper onder 
opschortende voorwaarde, zich noodzakelijkerwijs zal verzetten tegen de uitoefening door 
de andere medepachters van hun recht van voorkoop.

Bijgevolg heeft het bestreden vonnis niet wettig kunnen beslissen dat de in artikel 48.1 
van de Pachtwet bedoelde kennisgeving had moeten zijn gericht aan de eerste verweerster 
en aan haar echtgenoot, medepachters van de litigieuze goederen samen met de derde, 
vierde, vijfde en zesde eiser, kandidaat-kopers onder de opschortende voorwaarde van die 
goederen, en dat de verweerders, bij gebrek aan kennisgeving, terecht de veroordeling 
vorderden van de eerste en de tweede eiser tot betaling van de in artikel 51 van de wet be-
paalde schadevergoeding (schending van de artikelen 48.1, 49.1 en 51 van afdeling 3 - re-
gels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 4 november 1969, als gewijzigd bij 
de wet van 7 november 1988), en terecht de hoofdelijke veroordeling vorderden van de 
derde, vierde, vijfde en zesde eiser, in hun hoedanigheid van kopers-derde-medeplichti-
gen,  tot  betaling van dezelfde  schadevergoeding,  evenwel beperkt tot  de akten die ze 
mede hebben ondertekend (schending van artikel 51 van afdeling 3 - regels betreffende de 
pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, ingevoerd bij de wet van 4 november 1969, als gewijzigd bij de wet van 7 no-
vember 1988, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 34bis, 51 en 53 van afdeling 3 - regels betreffende de pacht in het bijzon-

der - van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd 
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bij de wet van 4 november 1969, als gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;
- de artikelen 1134, 1338, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de verweerders terecht aanspraak maken op de schade-

vergoeding bedoeld in artikel 51 van de wet van 4 november 1969 en veroordeelt bijge-
volg de eerste en de tweede eiser hoofdelijk om aan de verweerders het provisioneel be-
drag van 396.667 BEF te betalen, verhoogd met de gerechtelijke interest vanaf 24 augus-
tus 1993 tot algehele betaling, en de derde, vierde, vijfde en zesde eiser, in hun hoedanig-
heid van kopers-derde-medeplichtigen, hoofdelijk tot betaling van één frank provisioneel, 
op grond:

"Dat de toepassing van één van de in artikel 51 van de wet bedoelde sancties niet ver-
eist dat de houder van het recht van voorkoop bewijst dat hij schade geleden heeft en 
evenmin dat hij de bedoeling had het goed te kopen; dat de enige voorwaarde voor het in-
stellen van één van de rechtsvorderingen het sluiten van een verkoop is waarbij verschil-
lende of alle verplichtingen van het recht van voorkoop niet zijn nagekomen;

Dat het recht op schadevergoeding verworven is, aangezien het goed is verkocht aan 
een derde, hoewel de pacht nog niet beëindigd was op het ogenblik van de vervreemding;

Dat het recht op schadevergoeding te dezen was verworven op 15 juli 1991, dus op een 
ogenblik waarop de pacht nog niet was beëindigd, aangezien C.P. was overleden op 23 
maart 1992 en de verdeling van de landbouwexploitatie heeft plaatsgevonden op 12 mei 
1993; (...)

Dat het recht van voorkoop er weliswaar toe strekt de landbouwer de gelegenheid te ge-
ven eigenaar van het goed te worden en de exploitatie ervan voort te zetten (...), maar arti-
kel 51 tot doel heeft de miskenning van dat recht van voorkoop te bestraffen, door de 
landbouwer de keuze te laten tussen twee wijzen van herstel, schadevergoeding of inde-
plaatsstelling, zonder dat onderzocht dient te worden of de pachter daadwerkelijk interes-
se had in de aankoop of te beoordelen of hij concrete schade heeft geleden;

Dat het in die omstandigheden weinig terzake doet dat (de eerste verweerster), op het 
ogenblik dat zij aanspraak maakte op schadevergoeding, haar recht van voorkoop niet 
meer kon uitoefenen omdat zij haar hoedanigheid van pachter-exploitant verloren had, 
aangezien alleen vastgesteld dient te worden dat het recht van voorkoop van (de eerste 
verweerster) en van haar overleden echtgenoot is aangetast op het ogenblik dat zij nog 
steeds pachter-exploitant waren, waarbij de in artikel 51 bepaalde sanctie niet afhangt van 
de houding die de pachter had aangenomen als die aantasting niet had plaatsgevonden".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 51, eerste lid van de Pachtwet bepaalt dat in geval van verkoop met miskenning 

van de rechten van voorkoop van de pachter, deze het recht heeft ofwel in de plaats ge-
steld te worden van de koper, ofwel van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten 
bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

De tekst van die bepaling impliceert noodzakelijkerwijs dat eiser op het ogenblik dat hij 
een rechtsvordering instelt die gegrond is op die bepaling, nog steeds de hoedanigheid van 
pachter moet hebben, aangezien het verlies van die hoedanigheid hem niet meer in staat 
stelt een keuze te maken tussen de twee sancties die voormeld artikel 51 hem aanreikt.

Daarenboven heeft de wetgever, door aan de pachter een recht van voorkoop te verle-
nen, diens exploitatie willen beschermen. De in artikel 51 bepaalde rechtsvordering kon 
derhalve niet meer worden ingediend, aangezien eiser de hoedanigheid van pachter had 
verloren en er dus geen exploitatie meer te beschermen viel.
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Bijgevolg heeft het bestreden vonnis niet wettig kunnen beslissen dat het "weinig terza-
ke doet dat (de eerste verweerster), op het ogenblik dat zij haar recht op schadevergoeding 
heeft doen gelden, haar recht van voorkoop niet meer kon uitoefenen omdat zij haar hoe-
danigheid van pachtster-exploitante verloren had", en, bijgevolg, dat de verweerders te-
recht de hoofdelijke veroordeling vorderden van de eerste en de tweede eiser, in hun hoe-
danigheid van verkoper, en de hoofdelijke veroordeling van de derde, vierde, vijfde en 
zesde eiser, in hun hoedanigheid van kopers-derde-medeplichtigen, tot betaling van de 
schadevergoeding bedoeld in artikel 51 van de Pachtwet (schending van artikel 51 van af-
deling 3 - regels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 4 november 1969 en voor 
zover nodig, van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ).

2.2. Tweede onderdeel
Wanneer de pachter afstand doet van zijn pachtrecht, impliceert dit noodzakelijkerwijs 

dat hij afstand doet van alle rechten die uit die pacht zijn afgeleid, waaronder ook het in 
artikel 51, eerste lid van de Pachtwet, bedoelde recht om de terugtrekking van de koper te 
eisen en dat hij in zijn plaats zou worden gesteld, of dat hem een forfaitaire schadevergoe-
ding van 20 pct. wordt betaald in geval van miskenning van het recht van voorkoop van 
die pachter, welke vóór die afstand heeft plaatsgevonden.

Het bestreden vonnis stelt te dezen vast dat de verweerders hun onverdeelde pachtrech-
ten op 12 mei 1993 hebben overgedragen, dus na de verkoop van de litigieuze goederen 
op 15 juli 1991, en dus na het ontstaan van hun recht op schadevergoeding, bepaald in ar-
tikel 51.

De omstandigheid dat de akte van overdracht van de onverdeelde rechten van 12 mei 
1993 niet vermeldde dat de verweerders tevens afstand hadden gedaan van hun recht op 
de in voornoemd artikel 51 bedoelde schadevergoeding, heeft geen weerslag, aangezien 
die afstand het noodzakelijk gevolg was van de overdracht van hun pachtrecht.

Het bestreden vonnis heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de verweerders 
vooralsnog de hoofdelijke veroordeling konden vorderen van de eerste en de tweede eiser, 
in hun hoedanigheid van verkopers, en de hoofdelijke veroordeling van de derde, vierde, 
vijfde en zesde eiser, in hun hoedanigheid van kopers-derde-medeplichtigen, tot betaling 
van de schadevergoeding bedoeld in artikel 51 van de Pachtwet (schending van de artike-
len 1134, 1338, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 34bis, 51 
en 53 van afdeling 3 - regels betreffende de pacht in het bijzonder - van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 4 november 
1969).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist dat de eerste verweerster, zowel in eigen naam als qualitate 

qua voor haar toen minderjarige en thans meerderjarige kinderen, terecht de veroordeling 
vorderde van de derde, vierde, vijfde en zesde eiser tot betaling van de schadevergoeding 
bepaald in artikel 51 van de Pachtwet, doch beperkt tot de akten die ze mede hebben on-
dertekend, en veroordeelt bijgevolg laatstgenoemden hoofdelijk om haar een provisioneel 
bedrag van een frank te betalen en houdt de uitspraak over de overige punten van de 
hoofdvordering aan, op grond:

"Dat de wil van de partijen om de litigieuze verkopen te verbergen voor wijlen C.P. en 
zijn echtgenote, [eerste verweerster], tevens blijkt uit het beding van sterkmaking dat ge-
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voegd is bij de akten 1593-91 en 1595-91 van 15 juli 1991, welke nooit is goedgekeurd 
(...); 

Dat te dezen de derde-medeplichtigheid in hoofde (van de derde, vierde, vijfde en zesde 
verweerder) is aangetoond (...);

Dat het bij de litigieuze akten gevoegde beding van sterkmaking wat dat betreft veel 
zegt over het feit dat zij zich bewust waren van de niet-nakoming van een dwingende con-
tractuele verbintenis in de zin van de wet die de pachtovereenkomst regelt, en van het feit 
dat hij daaraan hebben deelgenomen".

Grieven
Noch het feit dat een derde slechts op de hoogte was van een overeenkomst, noch zijn 

bewuste deelname aan de niet-nakoming van een contractuele verbintenis, vormen op zich 
een fout die zijn quasi-delictuele aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

De rechter moet overeenkomstig de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid waarop 
de theorie van de derde-medeplichtigheid gegrond is, bij de beoordeling van de fout van 
de derde-medeplichtige immers rekening houden met alle omstandigheden eigen aan de 
zaak, teneinde te bepalen of een bedachtzaam en omzichtig persoon zich op dezelfde wij-
ze had gedragen als die derde.

In hun appèlconclusie hadden de eisers wat dat betreft net betoogd:
"Dat het beding waarin de kopers zich sterk maakten voor de afstand van hun broer en 

hun schoonzus van het recht van voorkoop, een initiatief is van [de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij] en in andere omstandigheden beschouwd had kunnen 
worden als volkomen nutteloos of zelfs naïef;

Dat men zich immers moeilijk kan voorstellen dat kopers zich sterk maken voor de af-
stand, door de pachter, van diens recht van voorkoop (...)";

Dat dit beding evenwel erbij is gevoegd wegens de verwantschapsband tussen de ko-
pers en wijlen C.P., en de onmogelijkheid waarin laatstgenoemde verkeerde om enig recht 
van voorkoop daadwerkelijk uit te oefenen;

Dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] in haar aanvullende con-
clusie in eerste aanleg de omstandigheden vermeldt waarin [zij] ertoe werd gebracht drie 
verkoopakten op te stellen en in die conclusie uiteenzet hoe J.W. jr, een boezemvriend 
van de familie P. sensu lato, [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
contacteerde en hem liet verstaan dat, gelet op met name de familiebanden tussen alle par-
tijen, de kennisgeving van het recht van voorkoop overbodig was en alleen tot vertraging 
zou leiden;

Dat [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] in diezelfde aanvullende 
conclusie uitdrukkelijk erkent dat hij het 'wijselijk achtte' het beding van sterkmaking er-
bij te voegen, en toevoegt dat zulks geschiedde nadat J.W., die op het ogenblik zelf van de 
ondertekening van de akten was gecontacteerd, had bevestigd dat het opstellen van de ver-
koopsovereenkomsten, met de daarbij gevoegde bedingen, wel degelijk overeenstemde 
met de realiteit en met de wens van de verschillende, bij de transactie betrokken partijen;

Dat J.W. jr bij de akte van overdracht van de onverdeelde rechten is opgetreden als in-
deplaatsgestelde-voogd van de minderjarige kinderen van [de eerste verweerster], met wie 
en met wiens kinderen hij een zeer hartelijke relatie had;

Dat men zich moeilijk een bedrieglijke houding kan voorstellen die uitsluitend gegrond 
is op het plezier om bedrog te plegen, zonder dat deze gebaseerd is op een weloverwogen 
belang;

Dat [de eerste verweerster] veel moeite heeft om het reële belang te bepalen dat aan de 
basis zou liggen van het vermeende, aan de [eisers] verweten bedrog; (...)
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Dat men zich terecht kan afvragen wat voor belang de [eisers sub 3 tot 6] hadden om 
grote uitgaven te doen in de vorm van de aankoopprijs (een totaalbedrag van 5.950.000 
BEF voor 5 ha 60 a 49 ca grond en landbouwgebouwen en daarbovenop 4.000.000 BEF 
voor de woonhuizen !!), terwijl zij een royale pachtduur van 27 jaar genoten die pas was 
ingegaan, en de aankoop hen dwong om nog 21 jaar lang de pachtovereenkomst van hun 
broer C. en zijn echtgenote na te leven, van wie zij aldus de verpachters zouden worden;

Dat, immers, de conclusienemers op het ogenblik van de aankoop uiteraard niet konden 
weten dat C.P. zou overlijden en dat zijn echtgenote afstand zou doen van alle rechten";

De eisers voerden aldus verschillende gegevens aan die volgens hen aantoonden dat zij 
niet de wil hadden bedrog te plegen toen zij het beding van sterkmaking toevoegden aan 
de verkoopakten van 15 juli 1991 en dat zij geen enkel belang bij bedrog hadden, en dat er 
dus geen enkele quasi-delictuele fout is begaan op grond waarvan zij als derde-medeplich-
tige aansprakelijk konden worden gesteld.

Het bestreden vonnis dat derhalve besluit tot de derde-medeplichtigheid van de derde, 
vierde, vijfde en zesde eiser, alleen op grond dat "het bij de litigieuze akten gevoegde be-
ding van sterkmaking wat dat betreft veel zegt over het feit dat zij zich bewust waren van 
de niet-nakoming van een dwingende contractuele verbintenis in de zin van de wet die de 
pachtovereenkomst regelt, en dat zij daaraan hebben deelgenomen", zonder in concreto de 
door de eisers aangevoerde feitelijke omstandigheden, eigen aan de zaak, te onderzoeken, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek) en antwoordt op zijn minst niet op de in de conclusies van de ei-
sers aangevoerde omstandige middelen, waarin zij betoogden dat zij  geenszins bedrog 
wilden plegen, en omkleedt zijn beslissing derhalve niet regelmatig met redenen (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat krachtens artikel 48.1 van de pachtwet, de eigenaar het goed 

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

Dat artikel 49.1 van die wet bepaalt dat indien het goed door verscheidene 
pachters gemeenschappelijk gepacht wordt, de in artikel 48, 1 en 2, bedoelde 
kennisgeving aan alle exploitanten van het goed gedaan moet worden en dat het 
recht van voorkoop met schriftelijke instemming van alle medepachters-exploi-
tanten kan worden uitgeoefend door één of meerdere van hen; dat hun onenig-
heid, afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van het aanbod;

Overwegende dat noch uit die bepalingen noch uit enig andere bepaling volgt 
dat wanneer de kandidaat-koper een medepachter-exploitant is, de kennisgeving 
van de verkoopakte onder opschortende voorwaarde niet hoeft te worden gedaan;

Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 51, eerste lid van de Pachtwet bepaalt dat in geval 
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van verkoop met miskenning van de rechten van voorkoop van de pachter, deze 
het recht heeft ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper, ofwel van de 
verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoop-
prijs;

Overwegende dat uit die tekst blijkt dat de exploitant die niet in staat is gesteld 
zijn recht van voorkoop uit te oefenen, een keuze kan maken; dat hij derhalve de 
bij die bepaling voorgeschreven schadevergoeding kan vorderen, ofwel omdat 
hij hieraan de voorkeur geeft ofwel omdat hij niet meer in de plaats kan worden 
gesteld van de koper; 

Dat die schadevergoeding verschuldigd is zodra het recht van voorkoop is mis-
kend, zonder dat er aan enige andere voorwaarde dan die miskenning moet zijn 
voldaan;

Overwegende dat het onderdeel, volgens hetwelk de tekst van artikel 51 nood-
zakelijkerwijs impliceert dat eiser op het ogenblik dat hij zijn rechtsvordering in-
stelt nog steeds de hoedanigheid van pachter moet hebben, faalt naar recht;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat  uit  het  antwoord op het  eerste  onderdeel  van het  middel 

volgt dat de in artikel 51 bepaalde rechtsvorderingen ingesteld kunnen worden 
zodra het recht van voorkoop van de pachter is miskend; dat de pachter welis-
waar afstand kan doen van die rechtsvorderingen, maar dat die afstand niet wordt 
vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere in-
terpretatie vatbaar zijn;

Overwegende dat het onderdeel, dat gegrond is op de aanvoering dat de af-
stand door de pachter van zijn pachtrecht noodzakelijkerwijs impliceert dat hij 
afstand doet van zijn recht bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Pachtwet, faalt 
naar recht;

Over het derde middel:
Overwegende dat de appèlrechters met geen enkele overweging antwoorden 

op de in het middel bedoelde, omstandige conclusies van de eisers sub 3 tot 6;
Dat het middel wat dat betreft gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het dictum dat betrekking heeft op de 

tegen de eisers sub 3 tot 6 gerichte vordering de vernietiging meebrengt van de 
beslissingen over de tegenvorderingen en de vorderingen tot vrijwaring van die 
partijen, wegens het nauw verband tussen die beslissingen;

Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest:
Overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat het arrest bindend wordt 

verklaard ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de rechtsvordering die de verweerders hebben ingesteld tegen de eisers 
sub 3 tot 6, in zoverre het uitspraak doet over de tegenvordering tussen dezelfde 
partijen en in zoverre het de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
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tij veroordeelt tot vrijwaring van de eisers sub 3 tot 6;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt de eisers sub 1 en 2 in de helft van de kosten en houdt de andere 

helft aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partij;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ber-

gen, zitting houdende in hoger beroep.

31 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 62

3° KAMER - 31 januari 2005

MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - INKOMENSVERVANGENDE 
TEGEMOETKOMING - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - VERMINDERING - INKOMEN - BEGRIP - 
ECHTGENOOT - SPAANS RUSTPENSIOEN.

Inzake  inkomensvervangende  tegemoetkoming  en  integratietegemoetkoming  aan 
gehandicapten,  zijn  de  bedragen die  in  aanmerking  moeten worden genomen bij  de  
bepaling  van het  inkomen die  welke  voorkomen op het  aanslagbiljet  als  gezamenlijk 
belastbaar inkomen en als afzonderlijk belastbaar inkomen; derhalve is het bedrag van 
het  Spaanse  rustpensioen  van  de  echtgenoot  van  de  gehandicapte  dat  in  België  
vrijgesteld is van inkomstenbelasting  en dat  niet  voorkomt op het  aanslagbiljet,  geen  
bedrag dat daartoe in aanmerking dient te worden genomen1. (Art. 7, §1, eerste lid en §2, 
eerste lid Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; Art. 8, §1, eerste lid K.B. 6 juli 1987; 
Art. 23, §1 Overeenkomst tussen België en Spanje van 24 sept. 1970, goedgekeurd bij 
Wet 14 aug. 1972)

(F. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Maatschappelijke Integratie, dienst voor tegemoetkomingen aan gehandicapten)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0046.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 maart 2003 is gewezen 

1 Art. 7, §1, eerste lid en §2, eerste lid Wet 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap, zoals het oorspronkelijk van toepassing was; art. 8, §1, eerste lid K.B. 6 
juli  1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, 
zoals  het  oorspronkelijk  van  toepassing  was;  Wet  14  aug.  1972  houdende  goedkeuring  van  de 
Overeenkomst van 24 sept. 1970 tussen België en Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en 
tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, en van het aanvullend protocol, ondertekend te Brussel op 24 sept. 1980, B.S. 4 okt. 1972, 
10859.
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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. Het middel
Eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inko-

mensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;
- artikel 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 23 van de Overeenkomst van 24 september 1970 tussen België en Spanje tot 

het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden 
inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij de wet van 
14 augustus 1972 (hierna "Belgisch-Spaanse Overeenkomst" genoemd).

Aangevochten beslissingen 
Het arrest stelt volgende feiten vast: eiseres en haar echtgenoot, P., hebben de Spaanse 

nationaliteit; P. "geniet zowel een Belgisch als een Spaans rustpensioen; (...) eiseres is ge-
boren in 1930; ze geniet sinds meerdere jaren tegemoetkomingen [aan] personen met een 
handicap"; bij beslissing van 10 mei 2000 heeft verweerder, door een ambtshalve herzie-
ning, beslist dat eiseres met ingang van 1 juni 2000 een inkomensvervangende tegemoet-
koming zou verkrijgen van 456,69 euro per jaar en een integratietegemoetkoming van 
6.906,12 euro per jaar; eiseres stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de Arbeidsrecht-
bank te B., dat haar hoger beroep tegen de voormelde beslissing van verweerder verwor-
pen heeft.

Vervolgens bevestigt het arrest, met bevestiging van het bestreden vonnis, de voormel-
de beslissing van verweerder.

Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Om de tegemoetkomingen aan personen met een handicap te berekenen, moet inzon-

derheid rekening worden gehouden met het inkomen van de echtgenoot van de gehandi-
capte, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet-
komingen aan personen met een handicap en artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 [betreffende de] inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoet-
koming. Volgens artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 wordt onder inkomen 
de som verstaan van de belastbare inkomsten.

Het Spaans pensioen is een belastingvrij  inkomen, met toepassing van de Belgisch-
Spaanse Overeenkomst van 24 september 1970, afgesloten teneinde de dubbele belasting 
te vermijden. P. betaalt in Spanje immers belasting op dat pensioen. Hij hoeft op dat pen-
sioen dus geen tweede keer belasting te betalen in België.

De in België belastbare inkomsten bevatten belastingvrije inkomsten, d.w.z. inkomsten 
die niet belast worden ter uitvoering van een overeenkomst ter voorkoming van dubbele 
aanslag (artikel 130 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Die vrijgestelde 
inkomsten worden immers in aanmerking genomen voor de berekening van de Belgische 
belasting. Vervolgens wordt de belasting verminderd naar de verhouding tussen de vrijge-
stelde inkomsten en het geheel van de inkomsten (artikel 155 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992).

De werkwijze is dus de volgende. De Belgische belasting wordt progressief per schijf 
gevestigd. Dit betekent dat de belasting hoger is op hogere inkomensschijven. Om de Bel-
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gische belastingen op het Belgisch pensioen te bepalen, moeten twee verrichtingen wor-
den gedaan. Eerst moet de belasting berekend worden op het totaalbedrag van de pensioe-
nen, Belgisch en Spaans. Zo is het belastingtarief dat welk geldt voor het totaalbedrag van 
de inkomsten. Het is een hoger tarief dan dat welk in aanmerking zou zijn genomen voor 
het  Belgisch pensioen alleen.  Vervolgens moet  het bedrag van de belasting evenredig 
worden verminderd tot het bedrag van het Spaans pensioen ten opzichte van het totaalbe-
drag van de inkomsten. Zo betaalt P. slechts belasting op het Belgisch pensioen, maar te-
gen het tarief voor de gehele inkomsten.

Artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 bepaalt dat het belastbaar inko-
men voorkomt op het aanslagbiljet. Het Spaans pensioen van P. komt niet voor op het 
aanslagbiljet omdat het niet is belast. Nochtans is het een belastbaar inkomen en moet de 
Belgische Staat ermee rekening houden bij de berekening van de tegemoetkoming aan 
personen met een handicap.

De Belgische Staat houdt terecht rekening met het Spaans pensioen bij de berekening 
van de gehandicaptentegemoetkoming. In het algemeen houdt de Staat rekening met alle 
pensioenen die zijn verkregen dankzij alle loopbanen, in België of in het buitenland, en 
als werknemer of als zelfstandige. Zo worden alle gepensioneerden op dezelfde wijze be-
handeld".

Grieven
Luidens artikel 7, §1, eerste lid van de wet van 27 februari 1987 "wordt het bedrag van 

de tegemoetkomingen beoogd in artikel 6 verminderd met het bedrag van het inkomen 
van de gehandicapte, van zijn echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden 
vormt, dat meer beloopt dan de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te be-
palen grenzen. Volgens de tweede paragraaf, eerste lid van dat artikel, "bepaalt de Koning 
bij in Ministerraad overlegd besluit wat onder 'inkomen' moet worden verstaan en door 
wie, volgens welke criteria en op welke wijze het bedrag ervan moet worden bepaald".

Artikel 8, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inko-
mensvervangende tegemoetkoming en de integratietege-moetkoming bepaalt: "De inko-
mensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming worden toegekend in 
functie van het resultaat van een onderzoek naar het inkomen. Onder 'inkomen' wordt ver-
staan de som van de bedragen van het gezamenlijk belastbaar inkomen en van het totaal 
van de afzonderlijk belastbare inkomsten, in aanmerking genomen voor de aanslag inzake 
personenbelasting en aanvullende belastingen van de gehandicapte en desgevallend van 
zijn noch feitelijk noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot of van de persoon met wie 
hij een huishouden vormt. Deze gegevens komen voor op het aanslagbiljet, afgeleverd 
door de Administratie der directe belastingen (...) overeenkomstig artikel 180 van het ko-
ninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen". 

Artikel 23 van de Belgisch-Spaanse Overeenkomst bepaalt: "Indien een verblijfhouder 
van een overeenkomstsluitende Staat (...) inkomsten ontvangt, die volgens de bepalingen 
van deze Overeenkomst in de andere overeenkomstsluitende Staat belastbaar zijn, stelt de 
eerste Staat deze inkomsten vrij van belasting, maar om het bedrag van zijn belastingen 
over het overige inkomen van die verblijfhouder te berekenen, mag hij hetzelfde tarief 
toepassen alsof die inkomsten niet waren vrijgesteld" (artikel 155 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992). De Belgische wetgever maakt van die mogelijkheid gebruik 
en bepaalt dat "inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming 
van dubbele belasting zijn vrijgesteld, in aanmerking komen voor het bepalen van de be-
lasting, maar deze wordt verminderd naar de verhouding tussen de inkomsten die zijn vrij-
gesteld en het geheel van de inkomsten".

Te dezen stelt het arrest vast dat het Spaans pensioen van P. krachtens de Belgisch-
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Spaanse Overeenkomst belast wordt in Spanje en van belasting is vrijgesteld in België, 
onder voorbehoud van de toepassing van voormeld artikel 155, zodat voornoemd pensi-
oen niet voorkomt op het aanslagbiljet dat aan eiseres en haar echtgenoot is verstuurd.

Bijgevolg heeft het arrest niet wettig kunnen beslissen dat het Spaans pensioen van P. 
deel uitmaakte van het "gezamenlijk belastbaar inkomen (...) dat in aanmerking wordt ge-
nomen voor de aanslag inzake personenbelasting en aanvullende belastingen" van eiseres 
en van haar echtgenoot en dat dit pensioen deel uitmaakt van het inkomen van eiseres en 
haar echtgenoot waarmee rekening moest worden gehouden bij de berekening van de aan 
eiseres te verlenen gehandicaptentegemoetkoming, hoewel dat Spaans pensioen niet voor-
kwam op het door de administratie der directe belastingen afgeleverd aanslagbiljet (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel weergegeven bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat geen acht kan worden geslagen op de geschriften die eiseres 

en een derde op de griffie van het Hof hebben neergelegd zonder bijstand van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie;

Overwegende dat krachtens artikel 7, §1, eerste lid van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals 
het te dezen van toepassing is, het bedrag van de tegemoetkomingen beoogd in 
artikel 6 verminderd wordt met het bedrag van het inkomen van de gehandicapte, 
van zijn echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, dat 
meer bedraagt dan de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te be-
palen grenzen;

Dat de tweede paragraaf  van dat  artikel,  zoals het  van toepassing is,  voor-
schrijft  dat de Koning bepaalt wat onder "inkomen" moet worden verstaan en 
door wie, volgens welke criteria en op welke wijze het bedrag ervan moet wor-
den bepaald;

Dat artikel 8, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffen-
de de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-tegemoetkoming, 
ter uitvoering van die bepaling en zoals het op het geschil van toepassing is, be-
paalt dat onder "inkomen" de som van de bedragen van het gezamenlijk belast-
baar inkomen en van het totaal van de afzonderlijk belastbare inkomsten wordt 
verstaan, in aanmerking genomen voor de aanslag inzake personenbelasting en 
aanvullende belastingen van de gehandicapte en desgevallend van zijn noch fei-
telijk noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot of van de persoon met wie hij 
een huishouden vormt, en dat deze gegevens voorkomen op het aanslagbiljet, af-
geleverd door de administratie der directe belastingen, overeenkomstig artikel 
180 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen;

Overwegende dat uit voormeld artikel 8 blijkt dat de bedragen die in aanmer-
king moeten worden genomen bij de berekening van het inkomen, die zijn welke 
voorkomen op het aanslagbiljet als gezamenlijk belastbaar inkomen en als afzon-
derlijk belastbaar inkomen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bedrag van het Spaanse rustpensi-
oen van eiseres' echtgenoot niet voorkomt op het aanslagbiljet;

Dat het arrest, door desalniettemin het bedrag van dat pensioen in aanmerking 
te nemen bij de bepaling van de aan eiseres te verlenen tegemoetkomingen, voor-
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meld artikel 8 schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het hoger be-

roep van eiseres;
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 

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

31 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 63

3° KAMER - 31 januari 2005

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - 
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ - BESCHERMDE WERKNEMERS - BIJZONDERE 
ONTSLAGREGELING - DRINGENDE REDEN - EINDVONNIS - VERZOEKSCHRIFT - MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID - FORMULERING - TIJDSTIP.

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING - DRINGENDE REDEN - EINDVONNIS - 
HOGER BEROEP - VERZOEKSCHRIFT - MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - FORMULERING - TIJDSTIP.

1º  en  2°  Het  arrest  dat  steunt  op  een  middel  van  het  hoger  beroep  dat  niet  in  het  
verzoekschrift van hoger beroep is geformuleerd, schendt art. 11, §1, tweede lid Wet 19 
maart 1991 houdende bijzonderde ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in  
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van  
de werkplaatsen alsmede voor  de kandidaat-personeelsafgevaardigden1.  (Art.  11,  §1, 
tweede lid Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(R. e.a. T. DECOTRIM INDUSTRIES N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0083.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 december 2003 door het 

Arbeidshof te Brussel gewezen.

1 Cass., 24 nov. 1997, A.R. S.96.0027.F, nr. 499, met concl. O.M. in Bull. en Pas. 1997, I, nr. 499; 
zie Cass., 19 juni 1995, A.R. S.94.0104.F, nr. 309.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1315 en 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 915, 916, 934, 937 en 961, 2° van het Gerechtelijk Wet-boek;
- artikel 35, laatste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- de artikelen 2, 4 en 11, 1°, tweede lid van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzon-

dere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeels-afgevaardigen;

- artikel 220 van het Strafwetboek;
- het algemeen beginsel volgens hetwelk de rechter het recht van verdediging moet eer-

biedigen.
Aangevochten beslissingen en redenen 
Het bestreden arrest zegt dat de door verweerster tegen eiser geuite verwijten bewezen 

zijn en dat ze dringende redenen vormen, namelijk:
"1) beledigend gedrag en het uiten van oneerbare voorstellen, die als ongewenst seksu-

eel gedrag aangemerkt worden, ten aanzien van twee vrouwelijke uitzendkrachten, mevr. 
J. en P.;

2) het plegen, vooral jegens mevr. J., van ongeoorloofde chantage door hen voor te 
spiegelen dat zij met een arbeidsovereenkomst zouden worden aangeworven, voor zover 
zij uiteraard, zijn wensen zouden inwilligen", en zegt met wijziging van het beroepen ar-
rest, dat verweerster eiser om een dringende reden mag ontslaan, zulks op grond van alle 
redenen vermeld op blad vier, vijf en zes onder de titel "Bewijs van het bestaan van een 
dringende reden", welke redenen geacht worden hier volledig te zijn weergegeven en, 
meer bepaald, op grond dat:

"(De eerste rechter) de verschijning van de aanklagende partijen en getuigen bevolen 
had, klaarblijkelijk om alle gegevens te verzamelen waarmee de werkelijkheid van die 
verwijten bewezen kon worden, en om zijn overtuiging te vormen.

Voornoemde personen werden op 4 september 2003 onder eed gehoord.
Het gaat dus om een verklaring waarvan de inhoud slechts in twijfel kan worden ge-

trokken als uit een opsporingsonderzoek of zelfs uit een strafonderzoek zou blijken dat 
een vals getuigenis is afgelegd en, in dat geval zal de delinquent streng gestraft worden.

Te dezen is er tegen de verklaringen onder eed van de slachtoffers geen enkele klacht 
over een vals getuigenis ingediend zodat hun verklaringen de waarheid weerspiegelen.

(Mevr. P.) net als (mevr. J.) beschuldigen (eiser) formeel ervan jegens hen een beledi-
gend gedrag te hebben gehad en oneerbare voorstellen te hebben geuit.

Mevrouw J. voegt er zelfs aan toe dat (eiser) beloofd had ervoor te zorgen dat haar con-
tract als uitzendkracht verlengd zou worden, voor zover zij op zijn avances inging.

Hoewel (eiser) wellicht dienaangaande geen enkele bevoegdheid had, belet zulks niet 
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dat het laten uitschijnen aan een jonge, pas aangeworven, vrouwelijke uitzendkracht, dat 
haar contract verlengd kon worden, een vorm van volstrekt onaanvaardbare morele druk 
is. Zoals eerder gezegd, weerspiegelen die onder eed afgelegde verklaringen dus de waar-
heid".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Ingevolge de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 (dat toepasselijk is op de machti-

ging tot ontslag om een dringende reden van een overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van 
de wet van 19 maart 1991 beschermde werknemer), 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, rust op de werkgever de bewijslast van de dringende 
reden op grond waarvan die werknemer zonder opzegging noch vergoeding kan worden 
ontslagen. Ingevolge de artikelen 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek kan dat be-
wijs door getuigen worden geleverd.

Voordat de getuige wordt gehoord, legt hij de eed af volgens de in artikel 934 van het 
Gerechtelijk Wetboek vastgelegde bewoordingen. Indien zijn verklaring niet onder ede 
wordt afgelegd is zij, krachtens artikel 961, 2° van dat wetboek, nietig. Aldus verleent de 
eed aan die verklaring een rechtsgeldigheid waardoor zij als bewijs kan worden toegela-
ten.

Hij ontneemt de bodemrechter niet de bevoegdheid, die hem wordt toegekend door alle 
in het middel aangewezen bepalingen en, inzonderheid, de artikelen 915, 916 en 937 van 
het Gerechtelijk Wetboek, om onaantastbaar de geloofwaardigheid van de getuige te be-
oordelen.

Hoewel een getuige die de eed heeft afgelegd op grond van artikel 220 van het Straf-
wetboek wegens een vals getuigenis kan worden veroordeeld, kan uit die bepaling niet 
worden afgeleid dat er, bij ontstentenis van een klacht, afgeweken zou worden van de re-
gel dat de feitenrechter op onaantastbare wijze de geloofwaardigheid beoordeelt van de 
voor hem afgelegde verklaringen.

Door te beslissen dat de onder eed afgelegde verklaringen van de slachtoffers noodza-
kelijkerwijs, "de werkelijkheid", "de waarheid", weerspiegelen, omdat er tegen die verkla-
ringen geen enkele klacht wegens vals getuigenis is ingediend, schendt het bestreden ar-
rest de wetsbepalingen betreffende de bewijslast en betreffende de bewijswaarde van de 
getuigenissen onder eed (schending van de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten, 2 en 4 van de wet van 19 maart 1991, 1315, 1341 tot 
1348 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915, 916, 934, 937 en 961, 2° van het Gerechtelijk 
Wetboek en 220 van het Strafwetboek).

1.2. Tweede onderdeel
Het beroepen vonnis had geoordeeld dat verweerster aanwijzingen had gegeven waaruit 

kan worden afgeleid dat eiser zich ongepast had gedragen, maar dat er eveneens aanwij-
zingen in de andere zin waren, zodat verweerster het bewijs van de dringende reden niet 
ten genoege van recht heeft geleverd. In haar appèlverzoekschrift verweet zij het vonnis 
niet dat het uit het ontbreken van eisers klacht wegens vals getuigenis, niet had afgeleid 
dat de verklaringen van mevr. P. en J. noodzakelijk de werkelijkheid, de waarheid, weer-
spiegelden. Door op die regel te steunen, schendt het arrest artikel 11, §1, tweede lid van 
de wet van 19 maart 1991, dat de appèlrechter verbiedt kennis te nemen van een middel 
dat niet in het appèlverzoekschrift is geformuleerd.

Bovendien kon het arbeidshof, in zoverre dat middel evenmin in verweersters appèl-
conclusie werd aangevoerd, hoe dan ook niet ervan kennisnemen zonder een heropening 
van het debat te bevelen teneinde de eisers in staat te stellen uitleg te geven over de draag-
wijdte van de eed. Bijgevolg miskent het arrest het beginsel van het recht van verdedi-
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ging.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 578, 11°, 764, eerste lid, 10° en 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 32undecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-

ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest zegt dat de door verweerster tegen eiser geuite verwijten bewezen 

zijn en dat ze dringende redenen vormen, namelijk:
"1) beledigend gedrag en het uiten van oneerbare voorstellen, die als ongewenst seksu-

eel gedrag aangemerkt worden, ten aanzien van twee vrouwelijke uitzendkrachten, mevr. 
J. en P.;

2) het plegen, vooral jegens mevr. J., van ongeoorloofde chantage door hen voor te 
spiegelen dat zij met een arbeidsovereenkomst zouden worden aangeworven, voor zover 
zij uiteraard, zijn wensen zouden inwilligen", en, zegt met wijziging van het beroepen 
vonnis, dat verweerster eiser om een dringende reden mag ontslaan, zulks op grond van 
alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven.

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Artikel 32undecies van de wet van 4 augustus 1996, luidens hetwelk, wanneer een per-

soon die een belang kan aantonen voor het bevoegde rechtscollege feiten aanvoert die het 
bestaan van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kunnen doen 
vermoeden, de bewijslast dat er zich geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel ge-
drag op het werk hebben voorgedaan ten laste van de verweerder valt, enkel betrekking 
heeft op de geschillen die door de slachtoffers zijn ingesteld of door degenen die tot taak 
hebben hen te verdedigen op grond van hoofdstuk Vbis van die wet. 

De procedure van ontslag om een dringende reden van een beschermde werknemer is 
een procedure die in dat hoofdstuk niet voorkomt, zodat de werkgever die een dringende 
reden aanvoert, de werkelijkheid van die reden moet bewijzen overeenkomstig de artike-
len 35 van de wet van 3 juli 1978 (dat bij de artikelen 2 en 4 van de wet van 19 maart 
1991 toepasselijk werd gemaakt op het ontslag van een beschermde werknemer), 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en hij zich niet kan be-
roepen op artikel 32undecies van de wet van 4 augustus 1996.

Indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het, op grond van voornoemd ar-
tikel, voldoende is dat de personen die verklaren slachtoffer te zijn van geweld en/of pes-
terijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een verklaring in die zin afleggen, op-
dat, in het kader van de ontslagprocedure om een dringende reden, de bewijslast betref-
fende het ontbreken van geloofwaardigheid van die verklaring rust op de werknemer die 
zij als de daders van de feiten hebben aangewezen, schendt het alle in het middel aange-
wezen bepalingen met uitzondering van de artikelen 578, 11° en 764, eerste lid, 10° van 
het Gerechtelijk Wetboek.
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2.2. Tweede onderdeel
Artikel 32undecies van de wet van 4 augustus 1996 bepaalt niet dat de slachtoffers geen 

enkel bewijs dienen te leveren, maar het betekent alleen maar dat, als zij overeenkomstig 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
echtheid van de door hen aangevoerde feiten bewijzen, de bewijslast dat de aangeklaagde 
toestand geen geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk vormt dan - en alleen 
dan - berust op degene die zij beschuldigen.

Ook al was dat artikel toepasselijk inzake ontslag om een dringende reden en kon de 
werkgever zich erop beroepen, dan nog moet laatstgenoemde de echtheid van de aange-
voerde feiten van geweld of van ongewenst gedrag bewijzen tot staving van de vordering 
om te mogen ontslaan.

Als het arrest steunt op artikel 32undecies om te zeggen dat de verklaringen van de 
slachtoffers die de werkgever tot staving van zijn vordering aanvoert "de werkelijkheid" 
of "de waarheid" weerspiegelen, schendt het die bepalingen en miskent het de regels be-
treffende de bewijslast die vervat zijn in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 35 van de wet van 3 juli 1978, welke bepalingen bij de 
artikelen 2 en 4 van de wet van 19 maart 1991van toepassing werden gemaakt inzake ont-
slag om een dringende reden van een beschermd werknemer (schending van die bepalin-
gen).

2.3. Derde onderdeel
Indien de procedure van ontslag om een dringende reden van een beschermd werkne-

mer, ingeval de feiten betrekking hebben op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel ge-
drag op het werk, beheerst worden door de specifieke regels van hoofdstuk Vbis van de 
wet van 4 augustus 1996, moet zij dan beschouwd worden als een geschil dat zijn oorzaak 
vindt in die bepalingen, in de zin van artikel 578, 11° van het Gerechtelijk Wetboek, zodat 
zij, op straffe van nietigheid, ingevolge artikel 764, eerste lid, 10° van dat wetboek, aan 
het openbaar ministerie wordt meegedeeld. Aangezien uit de procedurestukken niet blijkt 
dat  het  openbaar  ministerie  het  debat  heeft  bijgewoond en zijn  advies  heeft  gegeven, 
schendt het arrest de artikelen 578, 11° en 764, eerste lid, 10° van het Gerechtelijk Wet-
boek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 11, §1, tweede lid van de wet van 19 maart 1991 hou-

dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-
nemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de  kandidaat-personeelsafgevaardigen  bepaalt  dat, 
het verzoekschrift, in afwijking van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de opgave van de middelen in hoger beroep vermeldt en dat enkel de middelen in 
het verzoekschrift ontvankelijk zijn;

Dat de rechter, ingevolge die bepaling, niet ambtshalve mag kennisnemen van 
een middel dat de eiseres in hoger beroep niet in haar verzoekschrift zou hebben 
aangevoerd;

Dat te dezen uit verweersters appèlverzoekschrift niet blijkt dat zij, uit de om-
standigheid dat tegen de litigieuze verklaring geen klacht wegens vals getuigenis 
is ingediend, zou afgeleid hebben dat die verklaringen bijgevolg wel degelijk de 
werkelijkheid weerspiegelden;
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Dat de appèlrechters, door te oordelen dat de inhoud van de verklaringen die 
voor de eerste rechter zijn afgelegd slechts "in twijfel kon worden getrokken als 
uit een opsporingsonderzoek of zelfs uit een strafonderzoek zou blijken dat een 
vals getuigenis is afgelegd", voornoemde wetsbepaling hebben geschonden;

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel 

van het eerste middel en van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kun-
nen 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 de Arbeidsrechtbank te Bergen.

31 januari 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en Verbist.
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