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1° KAMER - 3 november 2006

MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - 
VERWARRINGSGEVAAR - BEOORDELINGSELEMENTEN - NIET-GEDEPONEERDE ELEMENTEN

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het inbreukmakend teken en  
het merk mogen niet-gedeponeerde elementen, die in of  bij  het merk een rol spelen,  
zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en die op  
zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht genomen worden1. (Art. 
13, A, 1, c, Benelux Merkenwet)

(ADIDAS SALOMON A.G. e.a. T. BRIFFEUIL R. ET FILS n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 19, 28, 807, 1042, 1051 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, het be-

schikkingsbeginsel, ook wel beginsel van de autonomie der partijen bij het burgerlijk ge-
ding genoemd, en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 13, A, 1, c, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (als bijlage gevoegd 
bij het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 
30 juni 1969), zoals laatst gewijzigd bij Protocol van 2 december 1992 houdende wijzi-
ging van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, goedgekeurd bij  wet van 11 mei 
1995 en vooraleer het artikel werd vervangen door het protocol van 11 december 2001, 
goedgekeurd bij wet van 24 december 2002.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist dat de verweersters geen inbreuk maken op het "driestrepen-

merk" van de eerste eiseres in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de BMW, dat de verweer-
sters geen daad hebben gesteld strijdig met de eerlijke handelspraktijken in de zin van ar-
tikel 93 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument en dat de vordering tot staken vanwege de eiseressen 
bijgevolg ongegrond is, dit alles op grond van volgende motieven:

1 Zie H.v.J., 22 juni 1999, C.342/97, Jur. H.v.J., 1999, I-3819; 23 okt. 2003, C-408/01, Jur. H.v.J.,  
2003, I-12537; 12 jan. 2006, C.61/04, nog niet gepubl., zie  www.curia.europa.eu; Benelux Hof, 20 
mei 1983, A 82/5, Benelux Jur., 1983, 36, met concl. A.-G. KRINGS, hoofd van het parket; 16 dec. 
1994, A 93/7, Benelux Jur., 119, met concl. A.-G. ten Kate.
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"De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, BMW.
15.
Vijf voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn opdat (de eiseressen) zouden kunnen 

genieten van de bescherming van artikel 13, A, 1, c, BMW voor soortgelijke waren.
1. het ingeroepen merk moet bekend zijn;
2. er moet een overeenstemmend teken gebruikt worden;
3. er moet associatiegevaar zijn;
4. er moet een ongerechtvaardigd voordeel uit het gebruik voortvloeien voor geïnti-

meerde of er moet afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen van het 
merk van appellanten of aan de reputatie van haar merken;

5. er mag geen gegronde reden zijn om de betwiste verpakking te gebruiken.
Is er overeenstemming tussen de kledij die neergelegd werd door beide partijen en de 

kledij met het drie strepenbeeldmerk van appellanten?
De globale beoordeling.
16.
Om te oordelen of een teken overeenstemt met een merk moet een globale beoordeling 

gebeuren, waarbij  zowel visuele, auditieve als begripsmatige overeenstemming in aan-
merking  komen (Benelux  Gerechtshof,  20  mei  1983,  Julien/Verschuere,  A 82/5,  Ing. 
Cons., 1983, 191; Cass. 21 januari 1988, Ferrero S.P.A./N.V. Côte d'Or, www.cass.be (sa-
menvatting); R.W., 1988-'89, 120, met noot).

Die globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt 
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en domine-
rende bestanddelen (H.v.J., C 251/95, 11 november 1997, Puma /Sabel, www.europa.eu-
.int/).

In het arrest Adidas/Fitnessworld (HvJEG, 9 oktober 2003, C-408-01, www.europa.eu-
.int,  r.o. 31) heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat overeenstemming niet 
vooropstelt dat tussen het bekende merk en het betwiste teken een zodanige mate van 
overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring 
tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken 
zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het te-
ken en het merk legt.

Om de vraag te beantwoorden welk verband het betrokken publiek tussen het merk en 
het teken dient te leggen, of beter nog, in welke gevallen een dergelijk verband aanwezig 
geacht kan worden, moet uitgegaan worden van de functie van een merk.

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J., 4 
mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, LR. DI., 2000, 233, randnummer 46). Het merk 
moet de herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die de door het 
merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is 
verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keu-
ze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ge-
recht van Eerste Aanleg E.G., 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik t/BHIM, rand-
nummer 25, geciteerd in: GOTZEN, E, en CARLY, M., 'Overzicht van rechtspraak mer-
kenrecht 1990-2002', T.P.R., 2002, nr. 40).

Anderzijds verleent een merk de merkhouder bescherming van de goodwill en heeft het 
merk een publiciteitsfunctie (VAN INNIS, T, Les signes distinctifs, De Boeck en Larcier, 
Brussel, 1997, nrs. 519 en 519).

Volgens sommige auteurs heeft een merk ook een communicatiefunctie (JASPERS, F 
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en  THEUWS,  G.,  'Ik  mis  een  streep.  HvJEG,  23  oktober  2003,  zaak  C-408/01, 
Adidas/Fitness World', Ars Aequi, AA 52, 2003, 909-910). Door middel van een merk 
probeert een onderneming een bepaalde boodschap bij het publiek over te brengen: stoer-
heid en avontuur bij een bepaald merk van bier of van sigaretten, stijl bij een merk van 
uurwerken, sportief bij bepaalde merken van kledij enzovoort.

Dit (hof van beroep) is van oordeel dat deze communicatiefunctie in het beste geval te-
ruggebracht moet worden tot de publiciteitsfunctie. De boodschap dient om het merk te 
promoten en om beter te verkopen. Het merk als zodanig brengt geen boodschap. Dit laat-
ste is bijvoorbeeld wel het geval bij bepaalde labels, zoals een eco-label of een label voor 
producten die niet vervaardigd zijn door kinderarbeid.

Dit (hof van beroep) wenst bij de globale beoordeling ook nog het volgende te bena-
drukken. Het is niet voldoende het driestrepenmerk in abstracto te vergelijken met het be-
twiste teken van vier parallelle, verticale, contrasterende strepen. De beoordeling moet in 
concreto gebeuren, met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de 
sportkledij en zoals neergelegd door de verschillende partijen. De drager van het merk en 
het teken moeten in elk geval in de voorliggende zaak bij de globale beoordeling betrok-
ken worden.

Omwille van het belang in concreto moeten de eigenlijke kledingstukken in concreto in 
aanmerking genomen worden en niet enkel de foto's van de betwiste en de oorspronkelij-
ke kledingstukken.

Dit is des te meer het geval, nu in graad van beroep geen betwisting meer bestaat over 
publiciteitsfolders.

De foto's zijn een hulpmiddel, maar kunnen gemanipuleerd worden, zodat ze niet of 
niet voldoende met de winkelsituatie overeenstemmen. Het relevante publiek koopt bo-
vendien geen sportkledij in abstracto, maar wel in een concrete situatie. Dit is in het me-
rendeel van de gevallen nog steeds in een sportwinkel of warenhuis en niet via het internet 
of op catalogus.

Tenslotte is het van belang te herhalen dat de gemiddeld aandachtige consument de re-
ferentie is bij de beoordeling, in tegenstelling tot wat (de eiseressen) op p. 34 van hun syn-
theseconclusie in hoger beroep na pleidooien schrijven. Ook al is het Adidas driestrepen-
merk een sterk merk, het is onvoldoende de toeschouwer op een sporttribune als referentie 
te nemen.

De beoordeling van de 'Zidane' shirts.
17.
De shirts met de vermelding 'Zidane' zijn niet overeenstemmend met het drie strepen-

merk van (de eiseressen). Eén van de neergelegde stukken draagt duidelijk het opschrift 
'Teko', dat het hele shirt en het globale beeld van het shirt domineert. De andere shirts met 
'Zidane' hebben vijf parallelle strepen. Een gemiddeld aandachtig consument zal de ver-
binding niet maken tussen de betwiste shirts en het driestrepenmerk of kledij met het drie-
strepenmerk van (de eiseressen). Daarvoor zijn de visuele verschillen te groot.

De beoordeling van de overige kledij.
18.
Adidas brengt geen enkel (begin van) bewijs bij op grond waarvan besloten zou kunnen 

worden dat de gemiddeld aandachtige koper van sportpakken het betwiste teken associeert 
met Adidas en dat dergelijke koper het betwiste teken op de joggings aan Adidas als her-
komst van de pakken doet denken.

Het volstaat niet de overeenstemming als vanzelfsprekend te doen voorkomen; een naar 
genoegen van recht voldoende bewijs is vereist opdat tot het bestaan van overeenstem-
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ming besloten kan worden.
Het loutere feit dat de betwiste joggings, die tweede (verweerster) invoerde, ook over 

verticale, parallelle strepen in een contrasterende kleur beschikte, op de voorzijde van de 
vest en op de zijde van de broekspijpen is onvoldoende om te besluiten dat de associatie 
in hoofde van de gemiddeld aandachtige koper van sportkledij bewezen is.

Ook het feit dat het Adidas driestrepenmerk een sterk merk is, is onvoldoende om zon-
der meer te besluiten dat het gebruik van vier vertikale parallelle strepen een inbreuk 
vormt.

Geen enkel stuk laat toe af te leiden dat een gemiddeld zorgvuldige koper daadwerke-
lijk de joggings met het betwiste teken gekocht heeft in de veronderstelling een Adidas 
pak te kopen en pas achteraf tot de vaststelling is gekomen dat hij of zij zich vergist heeft.

De verschillen, hoewel niet erg groot, worden voldoende geacht. Minstens is niet bewe-
zen dat de verschillen tussen merk en teken niet voldoende zijn.

De volgende elementen zijn eveneens van belang bij de beoordeling van deze zaak.
19.
In de eerste plaats situeert de betwisting zich op de markt van de kledij, meer bepaald 

van de sportkledij. Anders dan in de zaak Proximus/Proximusic, (LR.D.L, 2004, nr. 1, 80 
e.v.), waarnaar (de eiseressen) verwijzen en waarin het om een relatief gespecialiseerde 
markt ging (zeker in het geval van Proximusic), gaat het in deze zaak om een markt voor 
het brede publiek.

De markt voor sportkledij is relatief groot en is gekenmerkt door aanzienlijke verschil-
len in kwaliteit. Binnen de markt van de sportkledij zijn submarkten te onderscheiden, 
gaande van sportkledij bestemd voor (semi-) professionele sporters, echte sportkledij voor 
amateurs, sportkledij als vrijetijdskledij en sportkledij als dagelijkse kledij. Sportkledij is 
niet langer enkel bestemd voor professionele en amateursporters, maar wordt ook gekocht 
als vrijetijdskledij en wordt zelfs nogal door wat scholieren en jonge kinderen gedragen. 
Tot deze laatste groepen behoren personen die helemaal niet sporten, maar wel de kledij 
zoals tweede geïntimeerde die invoerde, dragen.

(De eiseressen) tonen niet aan dat de groep mensen die de kledij kopen, die tweede (de 
verweerster)  invoert,  de  vier  verticale,  evenwijdige,  contrasterende strepen in  verband 
brengt met Adidas.

Een gemiddeld aandachtig consument ziet ten andere het verschil tussen drie en vier 
strepen.

20.
Ten tweede moet bij de globale beoordeling van de producten waarop het betwiste te-

ken is aangebracht, zoals neergelegd door de verschillende partijen, het verschil in kwali-
teit tussen de kledij van (de eiseressen) en deze van (de verweerster) in aanmerking geno-
men worden. Dit verschil in kwaliteit is in de voorliggende zaak een zeer relevant gege-
ven.

Met betrekking tot de kledingmarkt weet de gemiddeld aandachtige consument dat er 
verschillende kwaliteiten in de handel zijn en dat enige aandacht vereist is vooraleer een 
kledingstuk te kopen. De gemiddeld aandachtige consument weet ook dat er trends en 
zelfs imitaties bestaan in de modewereld. Minstens moet hij of zij dit alles weten. De ge-
middeld aandachtige consument, die een Adidas jogging wenst aan te schaffen, weet dat 
bij de aankoop van een jogging van (de eiseressen) enige aandacht vereist is, zeker indien 
de aankoop gebeurt in een warenhuis en niet in een kwaliteitssportwinkel. Dit is niet enkel 
zo bij de aanschaf van sportkledij van het merk van (de eiseressen), dit is ook zo voor 
sportkledij van andere merken en dit is het geval voor merkkleding in het algemeen.
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De consument mag niet  misleid worden. Dit neemt niet  weg dat de consument van 
(sport)kledij steeds nog enige verantwoordelijkheid draagt en zelf een zekere aandacht en 
zorgvuldigheid aan de dag moet leggen bij het winkelen.

In deze zaak is het verschil in kwaliteit tussen het shirt van (de eiseressen) en de sport-
pakken van tweede (verweerster) ruimschoots voldoende om niet aan de aandacht van een 
gemiddeld aandachtig consument te ontsnappen.

21.
Ten derde kan het ook niet dat Adidas een monopolie verwerft op het gebruik van pa-

rallelle, verticale, evenwijdige strepen in een contrasterende kleur. Dit is des te meer het 
geval nu Adidas haar driestrepenmerk ook al op de voorzijde van kledij aanbrengt, zoals 
uit haar stukken blijkt.

Op grond van artikel 7 van het Decreet d'Allarde van 2/17 maart 1791 geldt de vrijheid 
van beroep en bedrijf. Dit impliceert de vrijheid van mededinging. De vrijheid van de me-
dedinging vindt een concrete toepassing in de vrijheid van kopie (cfr. ook GOTZEN, F., 
'De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom', in STUYCK, J. en WY-
TINCK, P., De nieuwe wet handelspraktijken, Kluwer, 261-263).

Intellectuele eigendomsrechten vormen een uitzondering op de vrijheid van handel en 
meer bepaald op de vrijheid van kopie. Intellectuele eigendomsrechten in het algemeen 
kennen een monopolie toe en dat voorrecht moet niet toegekend worden aan elke prestatie 
of elk werk enkel en alleen omdat het de vrucht is van intellectuele en commerciële in-
spanningen. Een uitzondering op een vrijheid moet ten andere steeds beperkend geïnter-
preteerd worden.

Verder is het zo dat er steeds tendensen bestaan in de vormgeving van de sportkledij, 
zowel wat de materialen, als wat de bedrukking en de modellen betreft. Adidas kan niet 
voorkomen dat fabrikanten van sportkledij ook gebruik maken van parallelle, verticale, 
contrasterende strepen, zolang het niet om het driestrepenmerk van appellanten gaat en 
zolang er geen associatie gebeurt door een gemiddeld aandachtig consument. Het is niet 
aangetoond dat deze associatie in de voorliggende zaak gebeurt.

22.
Uit het geheel van de voorgaande overwegingen volgt dat zelfs niet is aangetoond dat 

er een gevaar voor associatie, laat staan een gevaar voor verwarring bestaat.
Het verwateringsgevaar.
23.
Dit (hof van beroep) is van oordeel dat er in de voorliggende zaak geen sprake is van 

op onrechtmatige wijze aanhaken, parasiteren en profiteren van de merkbekendheid van 
het driestrepenmerk, noch dat afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen en 
de reputatie van het driestrepenmerk.

Het onderscheid tussen het betwiste teken en het merk blijft duidelijk bestaan. Het is 
niet  omdat  tweede  (verweerster)  sportkledij  van  een  mindere  kwaliteit  dan  (de 
eiseressen)e invoert, dat het merk van (de eiseressen) minder sterk wordt.

Het is evenmin bewezen dat (de eiseressen) meer sportkledij zouden verkopen indien 
tweede (verweerster) de kledij met het betwiste teken niet zou op de markt brengen.

(De eiseressen) tonen ook niet aan dat zij minder verkopen omdat er een goedkopere 
markt bestaat met sportkledij, die zich geïnspireerd heeft op de producten van (de eiseres-
sen), zonder evenwel hetzelfde te zijn of zonder een associatie te creëren. Er is niet vol-
doende aangetoond dat kopers van merkkledij omwille van het merk niet langer Adidas 
kopen, omdat er ook goedkopere kledij te verkrijgen is met in casu vier strepen op de zij-
de van mouwen en benen en op de voorzijde van het shirt.
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Het driestrepenmerk zou pas gebanaliseerd worden indien het zou voorkomen op pro-
ducten van een mindere kwaliteit dan appellanten tot nu toe te bieden hebben.

De verwijzing naar namaak door (de eiseressen) (p. 38 e.v. van hun syntheseconclusie 
in hoger beroep na pleidooien, met het voorbeeld van Rolex uurwerken) is niet dienstig. 
In de voorliggende zaak gaat het immers niet om namaak.

24.
Uit al het voorgaande wordt besloten dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij 

een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument 
geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van appellanten.

25.
De vijf voorwaarden voor de toepassing van artikel 5, lid 2, EMRL zijn cumulatief. Nu 

één der voorwaarden niet is voldaan, dienen de overige niet verder onderzocht te worden.
Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.
De merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, b, BMW juncto, artikel 93 WHPC.
26.
Hiervoor werd geoordeeld dat er geen gevaar is voor associatie van de vier strepen met 

het driestrepenmerk van appellanten.
A fortiori is de gemiddeld aandachtige consument niet in verwarring gebracht over de 

herkomst van de joggings van (de verweerster), nu het betwiste teken voldoende verschilt 
van het merk van (de eiseressen). Er wordt dan ook naar het voorgaande verwezen.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat de foto's onvoldoende zijn in deze zaak om een 
oordeel te vellen, onder meer omdat het niet om internet- of postorderverkoop gaat, maar 
om de verkoop in warenhuizen en winkels, waar de consument met alle zintuigen de ver-
schillende kledij kan waarnemen.

De verwijzing door (de eiseressen) naar een rechtsvordering tegen schoenen met vier 
strepen is niet dienstig, nu in deze zaak over andere stukken geoordeeld dient te worden.

27.
Uit het voorgaande volgt dat de tweede (verweerster) ook geen daad gesteld heeft, die 

strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, waardoor de beroepsbelangen geschaad is of 
kon geschaad worden.

Dit  onderdeel  van de vordering wordt  afgewezen"  (bestreden arrest,  p.  8  onderaan 
t.e.m. p. 16 bovenaan). 

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c, van de BMW zoals van kracht op het ogenblik van 

de feiten kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk 
gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Benelux-
gebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet 
soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik onge-
rechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het 
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Artikel 13, A, 1, c, van de BMW dient aldus te worden uitgelegd dat het de titularis van 
een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het gebruik van het bekende merk of 
een overeenstemmend teken voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die 
waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Het is een fundamenteel principe in het merkenrecht dat de beoordeling van het bestaan 
van een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de BMW dient te gebeuren door 
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vergelijking van het ter bescherming ingeroepen merk "zoals het gedeponeerd is" met het 
beweerd inbreukmakend teken "zoals het gebruikt wordt".

Te dezen stellen de appelrechters eerst - terecht - dat de globale beoordeling moet be-
rusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer 
rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (bestreden ar-
rest, p. 9, randnummer 16).

Verderop in het bestreden arrest (p. 10) stellen de appelrechters evenwel uitdrukkelijk 
dat het niet voldoende is het "driestrepenmerk" in abstracto te vergelijken met het betwiste 
teken van vier parallelle, verticale strepen; dat de beoordeling in concreto moet gebeuren, 
met name zoals het merk en het betwiste teken zijn aangebracht op de sportkledij en zoals 
neergelegd door de partijen; dat de drager van het merk en het teken in elk geval bij de 
globale beoordeling betrokken moeten worden en, tenslotte, dat de eigenlijke kledingstuk-
ken in concreto in aanmerking moeten genomen worden.

Vervolgens gaan de appelrechters over tot een vergelijking van de door de verweersters 
verkochte sportkledij met de door eiseressen verkochte sportkledij, waarbij onder meer de 
kwaliteit van de respectieve kledingstukken uitgebreid mee in overweging wordt genomen 
(zie bestreden arrest, p. 12 en 13, randnummer 20).

De appelrechters besluiten tenslotte dat er in deze zaak voldoende verschillen zijn bij 
een globale beoordeling van de sportpakken, zodat een gemiddeld aandachtige consument 
geen verband zal leggen tussen het betwiste teken en het merk van de eiseressen.

Door bij het beoordelen van de merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, c, van de 
BMW uit te gaan van een vergelijking in concreto van de waren waarop merk en teken 
zijn aangebracht in plaats van een vergelijking tussen het merk "zoals het gedeponeerd is" 
met het beweerd inbreukmakend teken "zoals het gebruikt wordt" schenden de appelrech-
ters artikel 13, A, 1, c, van de BMW.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 13, A, 1, c, Eenvormige Beneluxwet op de merken, 

zoals toepasselijk, kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitende recht 
verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer 
van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken 
wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is 
ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden 
getrokken uit of afbreuk gedaan worden aan het onderscheidend vermogen of de 
reputatie van het merk.

Dit artikel moet overeenkomstig het arrest C.408/01 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen van 23 oktober 2003, aldus worden uitgelegd 
dat het de titularis van een bekend merk tevens toelaat op te komen tegen het ge-
bruik van het bekende merk of een overeenstemmend teken voor waren of dien-
sten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekend merk is ingeschre-
ven.

2. Geen enkele vordering gegrond op een merk kan worden ingesteld indien 
het merk niet is gedeponeerd.

Bij de beoordeling van de overeenstemming met een inbreukmakend teken, 
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zal, omdat het recht wordt verkregen door depot, het merk zoals gedeponeerd als 
uitgangspunt worden genomen.

3. Bij de vraag of inbreuk is gemaakt op een merk, moet worden vooropgesteld 
dat een beeldmerk bij het depot niet op een bepaald product is aangebracht en in 
een welbepaalde uitvoering, maar dat de merkhouder het merk veelal zo gebruikt 
dat het publiek daarmee wordt geconfronteerd in een of meer door de merkhou-
der bepaalde wijzen van vormgeving van het beeld.

4. In beginsel is er dan, zoals geoordeeld in het arrest van het Beneluxgerechts-
hof van 16 december 1994, nog steeds sprake van gebruik van een beeldmerk 
ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven beeld op zichzelf 
onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken 
van het beeld dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft. Dit is slechts an-
ders in geval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in 
het in feite gebruikte teken niet meer het merk zal onderkennen maar het geheel 
als een nieuw beeldmerk zal zien.

5. Krachtens de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen C.342/97 van 22 juni 1999 en C.361/04 van 12 januari 2006 en krach-
tens het arrest van het Beneluxgerechtshof van 20 mei 1983 moet, om de mate 
van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visu-
ele,  auditieve  en  begripsmatige  gelijkenis  ervan  worden  bepaald,  alsmede  in 
voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met 
inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en 
van de omstandigheden waaronder zij  in het  economisch verkeer worden ge-
bracht. Dienaangaande heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen reeds geoordeeld in voornoemde arresten dat voor de globale beoordeling 
van het verwarringsgevaar er met name rekening kan gehouden worden met de 
objectieve eigenschappen van de waar.

Het verwarringsgevaar moet aldus globaal worden beoordeeld, met inachtne-
ming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de aard van de wa-
ren, de prijs en andere objectieve eigenschappen van de waar.

6. Hieruit volgt dat niet-gedeponeerde elementen die in of bij het merk een rol 
spelen, zoals de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aange-
bracht, en die op zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, hierbij 
in acht mogen worden genomen.

7. Het onderdeel gaat ervan uit dat de feitenrechter helemaal geen rekening 
mag houden, bij het beoordelen van de overeenstemming tussen het merk zoals 
het effectief wordt gebruikt en het teken, met de relevante omstandigheden van 
het geval en aldus met de concrete omstandigheden waarin het gedeponeerde 
merk en het teken worden gebruikt.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

3 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gedeeltelijk andersluidende conclusie  van de h. Dubrulle.  advocaat-generaal2 – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger. 

Nr. 537

1° KAMER - 3 november 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERING VAN EEN WONING - 
ONDERVERZEKERING - TOEPASSING VAN DE EVENREDIGHEIDSREGEL - VOORWAARDE - VOORSTEL 
VAN EEN STELSEL DAT DE AFSCHAFFING VAN DE EVENREDIGHEIDSREGEL TOT GEVOLG HEEFT - 
BEWIJSLAST - BEWIJSMIDDELEN

Bij  de  verzekering  van  een  woning,  kan  de  verzekeraar  zich  slechts  beroepen  op 
onderverzekering en vermag hij de evenredigheidsregel toe te passen, wanneer hij het  
bewijs  levert  dat  hij  aan  de  verzekeringnemer  een  stelsel  heeft  voorgesteld  dat  de  
afschaffing  van de evenredigheidsregel  tot  gevolg  heeft  en  dat  de  verzekeringnemer 
zulks  heeft  geweigerd;  hij  kan  dit  bewijs  leveren  met  alle  middelen  van  recht, 
vermoedens inbegrepen.  (Art. 44, §1 en 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 3, 
§2, eerste en derde lid, K.B. 24 dec. 1992 tot uitvoering van de Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst)

(D.G. en. c. T. KBC VERZEKERINGEN  n.v.)

ARREST

(A.R. C.05.0519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, respectievelijk op 18 november 

2004 en 8 november 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3 en 44, §§1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings-

overeenkomst;
artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de be-

palingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

2 Het O.M. was van mening dat ook het eerste onderdeel feitelijke grondslag miste. 
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Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 beslist het Hof van Beroep te Gent het 
hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren na onder meer met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel op de "blokpolis woning" te hebben 
overwogen:

2.1 (De verweerster) is van oordeel dat toepassing dient gemaakt te worden van de 
evenredigheidsregel ingevolge onderverzekering.

Artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden van de 
"blokpolis woning" nr. 70.223.185-03 bepaalt dat de evenredigheidsregel wordt toegepast 
indien bij een schadegeval blijkt dat het verzekerde bedrag voor de gebouwen of voor de 
inhoud onvoldoende is. De vergoedbare schade wordt alsdan verminderd volgens de ver-
houding die bestaat tussen de bedragen die verzekerd werden en de bedragen die verze-
kerd moesten zijn.

Hetzelfde artikel 6 voorziet in een aantal uitzonderingen waarin de evenredigheidsregel 
niet wordt toegepast. Dit is het geval voor de gebouwen wanneer het evaluatiesysteem van 
de verzekeraar correct werd nageleefd. Dit vereist dat een bedrag werd verzekerd dat met 
de verzekeraar werd overeengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat hij een sys-
teem heeft  voorgesteld om de afschaffing te bekomen van het evenredigheidsbeginsel, 
hetgeen een toepassing vormt van artikel 3, §2, van het K.B. van 24 december 1992. Ook 
voor de inboedel is de mogelijkheid voorzien om de toepassing van de evenredigheidsre-
gel buiten werking te stellen indien minstens het door de verzekeraar voorgestelde bedrag 
werd verzekerd.

De door (de eisers) ondertekende bijzondere voorwaarden van de "blokpolis woning" 
bepalen:  "U  hebt  ons  systeem  niet  aangewend  om  de  waarde  van  de  gebouwen  te 
bepalen". Uit deze uitdrukkelijke bepaling van de bijzondere voorwaarden blijkt dat (de 
eisers) een evaluatiesysteem werd voorgesteld doch dit door hen werd geweigerd. Deze 
vermelding is voor geen andere interpretatie vatbaar en kan niet beschouwd worden als 
een standaardformule.

Gelet op deze vermelding kunnen (de eisers) niet gevolgd worden waar zij voorhouden 
niet op de hoogte geweest te zijn van de mogelijkheid om de evenredigheidsregel uit te 
schakelen door het aanvaarden van het evaluatiesysteem van de verzekeraar. Voormeld 
artikel 6 bepaalt in duidelijke bewoordingen deze mogelijkheid terwijl de verklaring in de 
bijzondere voorwaarden de uitdrukkelijke wil van (de eisers) weergeeft om hier geen ge-
bruik van te maken. Onder artikel 7 werd trouwens uitgelegd wat werd bedoeld met het 
evaluatiesysteem.

Dat niet blijkt hoe de berekening bij toepassing van het evaluatiesysteem zou gebeuren 
is niet ter zake dienend. Vast staat dat de mogelijkheid om het evenredigheidsbeginsel te 
ontwijken werd voorgesteld door (de verweerster) en (de eisers) hier niet zijn op inge-
gaan", waarna het bij het eindarrest van 30 juni 2005 verklaart dat er enkel nog een bedrag 
van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 2005, verschuldigd blijft, het 
meer of anders gevorderde afwijst als ongegrond en de eisers veroordeelt tot de kosten 
van hoger beroep.

Grieven
Luidens artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komst is de verzekeraar, indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, slechts tot prestatie gehouden naar de 
verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij anders is bedongen.

In paragraaf 2 van voornoemd artikel wordt weliswaar bepaald dat de Koning voor be-
paalde risico's de onderverzekering en de toepassing van het evenredigheidsbeginsel kan 
beperken of verbieden.
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In uitvoering van voornoemde wetsbepaling stelt artikel 3, §2, van het koninklijk be-
sluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst dat "bij verzekering van een woning door de eigenaar of de huurder de 
verzekeraar ertoe gehouden (is) aan de verzekeringnemer een stelsel voor te stellen dat, 
wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn of er geen 
verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsregel voor het aangeduide 
gebouw tot gevolg heeft.

Het door de verzekeraar voorgestelde stelsel mag voor de verzekeringnemer geen bij-
komende kosten meebrengen bij het sluiten van de overeenkomst, voor de verzekering 
van een normale woning".

Luidens het laatste lid van voornoemd artikel 3, §2, moet de verzekeraar het bewijs le-
veren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid; bij ontstentenis daarvan mag 
de evenredigheidsregel niet worden toegepast.

De verzekeraar zal zich zodoende niet kunnen beroepen op de toepassing van de even-
redigheidsregel met betrekking tot de verzekering van een woning tegen brand door de ei-
genaar, tenzij hij bewijst dat hij aan de verzekeringnemer daadwerkelijk een concreet stel-
sel tot bepaling van de waarde van het gebouw, voorafgaand aan de totstandkoming van 
de polis, heeft voorgesteld. Slechts in die hypothese zal de verzekeringnemer immers met 
kennis van zaken kunnen beslissen afstand te doen van de door de Koning in zijn voordeel 
ingestelde bescherming tegen onderverzekering.

Dergelijk bewijs blijkt niet uit de gedane vaststellingen van het bestreden tussenarrest, 
gewezen op 18 november 2004.

Indien het hof van beroep vaststelt dat de door de eisers ondertekende bijzondere voor-
waarden van de 'blokpolis woning' bepaalden "U hebt ons systeem niet aangewend om de 
waarde van de gebouwen te bepalen", zoals vastgesteld door het bestreden tussenarrest, 
houdt deze vaststelling immers geenszins in dat er vóór de ondertekening van de verzeke-
ringsovereenkomst  ook  daadwerkelijk  een  (concreet)  evaluatiesysteem,  zoals  bedoeld 
door artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1992, door de verzekeraar 
aan de kandidaat-verzekeringnemers werd voorgesteld en door hen werd geweigerd. Er 
wordt hierin immers enkel vastgesteld dat het evaluatiesysteem van de verweerster "niet 
werd aangewend".

Dergelijk bewijs volgt evenmin uit artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van 
de algemene voorwaarden van de "blokpolis woning", die wellicht, zoals vastgesteld door 
het hof van beroep, de mogelijkheid van uitschakelen van het evaluatiesysteem van de 
verzekeraar bepaalde, doch geen concrete informatie aangaande dat systeem bevatte.

Voornoemd artikel 6, dat het evenredigheidsbeginsel betreft, luidt inderdaad als volgt:
"Indien bij schadegeval blijkt dat het verzekerde bedrag voor de gebouwen of voor de 

inhoud onvoldoende is (zie hiervoor de criteria onder 'verzekerde bedragen'), dan passen 
wij  het evenredigheidsbeginsel toe, d.w.z. dat wij  de vergoedbare schade verminderen 
volgens de verhouding die bestaat tussen de bedragen die verzekerd werden en de bedra-
gen die verzekerd moesten zijn.

Wij milderen echter de toepassing van dit beginsel door eerst na te gaan of u een van 
beide bedragen niet te hoog hebt vastgelegd.

Is dat het geval, dan verhogen wij het te laag verzekerde bedrag door gebruik te maken 
van het premieoverschot dat voortvloeit uit het te hoog verzekerde bedrag. De verhoging 
wordt dan berekend volgens het tarief dat van toepassing is voor het te laag verzekerde 
bedrag.

Wij passen het evenredigheidsbeginsel niet toe:
- voor de gebouwen indien u ons evaluatiesysteem correct hebt nageleefd (zie ook hier-
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na onder 'evaluatiesysteem'), indien u een bedrag hebt laten verzekeren dat met ons werd 
overeengekomen of indien wij niet kunnen bewijzen dat wij u een systeem hebben voor-
gesteld om de afschaffing te bekomen van het evenredigheidsbeginsel ...".

Tenslotte blijkt bij de lezing van artikel 7 van diezelfde bepalingen, waarnaar het hof 
van beroep in het bestreden arrest verwijst en dat luidt als volgt: "Indien u ons evaluatie-
systeem correct heeft nageleefd, dan vergoeden wij de beschadiging van de gebouwen, 
zonder rekening te houden met het bedrag dat u op basis van dit evaluatiesysteem hier-
voor hebt laten verzekeren. Dit betekent derhalve dat wij niet alleen afstand doen van de 
toepassing van het evenredigheidsbeginsel, maar ook dat wij de schade vergoeden die het 
verzekerde bedrag overschrijdt", dat hierin alleen de gevolgen van de correcte toepassing 
van het evaluatiesysteem werden gepreciseerd; er wordt in dat artikel nergens uitgelegd 
waarin dat systeem precies bestond.

Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, inzonderheid de hierboven aangehaalde bepa-

ling uit de bijzondere voorwaarden van de "blokpolis woning", naar luid waarvan "u ons 
systeem niet (hebt) aangewend om de waarde van de gebouwen te bepalen", zonder ver-
melding dat een systeem, zoals bedoeld in artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 
december 1992, ook daadwerkelijk door de verweerster aan de eisers vóór de onderteke-
ning van de verzekeringsovereenkomst werd voorgesteld en door hen werd geweigerd, en 
de artikelen 6 en 7 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden 
van voornoemde polis,  die geen enkele precisering bevatten aangaande enig (concreet) 
evaluatiesysteem dat door verweerster zou zijn voorgesteld geworden aan de eisers, kon 
het hof van beroep niet wettig in het bestreden tussenarrest besluiten, zonder de regels in-
zake de bewijslast te miskennen, dat door de verzekeraar het bewijs was geleverd dat aan 
de eisers een evaluatiesysteem tot bepaling van de waarde van hun woning was voorge-
steld (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechte-
lijk Wetboek, 44, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 
en 3, §2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de 
bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst). Bijgevolg 
kon het hof van beroep ook niet wettig besluiten dat er toepassing kon worden gemaakt 
van de evenredigheidsregel (schending van de artikelen 3, 44, §§1 en 2, van de wet van 25 
juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst en 3, §2, van het koninklijk besluit van 
24 december 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomst). Waar het hof van beroep in het bestreden tussenarrest 
oordeelt dat de door de eisers ondertekende bijzondere voorwaarde van de "blokpolis wo-
ning", gesloten op 12 juli 1995, luidende als volgt: "U hebt ons systeem niet aangewend 
om de waarde van de gebouwen te bepalen", voor geen andere interpretatie vatbaar is dan 
als een weigering door de eisers van het door de verzekeraar voorgestelde evaluatiesys-
teem, daar waar deze bijzondere voorwaarde geenszins stelt dat een dergelijk evaluatie-
systeem aan de eisers werd voorgesteld vóór de ondertekening van de verzekeringsover-
eenkomst, doch zich ertoe beperkt te stellen dat de eisers het evaluatiesysteem van de ver-
weerster "niet hebben aangewend", miskent het de bewijskracht, gehecht aan voornoemde 
bijzondere voorwaarden, inzonderheid bladzijde 2, door hieraan een uitlegging te geven 
die met de bewoordingen onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek). Zo ook miskent het de bewijskracht, gehecht aan arti-
kel 7 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden van voor-
noemde "blokpolis woning" (bladzijde 3), waar het stelt dat "onder artikel 7 trouwens 
(werd) uitgelegd wat werd bedoeld met het evaluatiesysteem", daar waar dit artikel enkel 
de gevolgen van de toepassing van dit systeem uiteenzet, zonder precisering aangaande de 
inhoud ervan, aldus aan deze bepaling een uitlegging gevende die met de bewoordingen 
ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
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Wetboek). Bijgevolg kon het hof van beroep in het bestreden tussenarrest op grond van 
voornoemde vaststellingen niet wettig beslissen dat de verweerster had voldaan aan de op 
haar rustende bewijslast (schending van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek) en dat er toepassing kon worden gemaakt van de even-
redigheidsregel (schending van de artikelen 3, 44, §§1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 
op de Landverzekeringsovereenkomst en 3, §2, van het koninklijk besluit van 24 decem-
ber 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de Landverze-
keringsovereenkomst). Tenslotte is het bestreden arrest van 18 november 2004 niet naar 
recht verantwoord in zoverre het aldus zou moeten worden gelezen dat de toepassing van 
de evenredigheidsregel in voornoemde hypothese geenszins vergt dat het bewijs geleverd 
wordt dat aan de kandidaat-verzekeringnemer vóór de ondertekening van de polis een 
concreet evaluatiesysteem werd voorgesteld door de verzekeraar en dat een vage aanbie-
ding van een dergelijk systeem zou volstaan (schending van de artikelen 3, 44, §2 van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en 3, §2 van het koninklijk be-
sluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst) en kon het hof van beroep bijgevolg bij het eindar-
rest van 30 juni 2005 niet wettig beslissen het meer gevorderde af te wijzen (schending 
van diezelfde bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1134, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst;
artikel 20, eerste lid, van de Verzekeringswet van 11 juni 1874.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 18 november 2004 beslist het Hof van Beroep te Gent het 

hoger beroep van de verweerster ontvankelijk te verklaren na onder meer met betrekking 
tot de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel op de "blokpolis bedrijven" te hebben 
overwogen:

"2.2 De 'polis bedrijven' nr. 70.500.773-0200 bevat eveneens dezelfde clausule onder 
artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voorwaarden. Ook in 
deze polis is bedongen dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is voor de gebou-
wen indien het verzekerd bedrag met de verzekeraar werd overeengekomen of de verzeke-
raar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld, ook al is dit wettelijk 
niet verplicht.

In het verzekeringsvoorstel van 14 september 1992 voor de 'blokpolis bedrijven' werd 
het luik 'waardebepaling van de woning', waarin verwezen werd naar een met de verzeke-
raar overeen te komen verzekerd bedrag, niet ingevuld en zelfs geschrapt. Hieruit blijkt 
dat (de eisers) bij het afsluiten van de polis op de hoogte waren van de mogelijkheid een 
uitzondering op de toepassing van het evenredigheidsbeginsel te bedingen, doch zij hier-
van geen gebruik hebben willen maken. De schrapping wijst er geenszins op dat (de ei-
sers) hieraan geen aandacht hebben besteed, doch bevestigt integendeel hun bewuste wil 
om het van het systeem geen gebruik te maken.

Dat de makelaar van (de eisers) of een bediende van het makelaarskantoor dit voorstel 
zou ondertekend hebben, doet hieraan geen afbreuk. De ondertekening gebeurde in voor-
komend geval in naam en voor rekening van (de eisers) aan wie de inhoud van het voor-
stel dat aan (de verweerster) werd medegedeeld, toe te rekenen is. De bewering van (de 
eisers) dat het voorstel werd ondertekend door een gemandateerde van (de verweerster) 
kan niet gevolgd worden, nu het voorstel uitgaat van het verzekeringskantoor Maenhout 
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en werd opgesteld op naam van (de eisers). Dat de handtekening zou afkomstig zijn van 
een deskundige van (de verweerster) wordt niet alleen niet bewezen maar zelfs niet ge-
loofwaardig gemaakt. Gelet op de specificaties omtrent het te verzekeren gebouw, kan het 
voorstel trouwens slechts opgemaakt zijn op aangeven van (de eisers).

Tevens dient nog opgemerkt te worden dat de vervanging van de oorspronkelijke polis 
door polis van 29 december 1997 niet ter zake dienend is, nu niet blijkt dat (de eisers) in 
1997 een nieuw verzekeringsvoorstel hebben ingediend bij (de verweerster) en zij zich 
wilden verzekeren aan andere voorwaarden wat betreft de toepassing van het evenredig-
heidsbeginsel.

(De eisers) betwisten verder niet dat zij jarenlang premies hebben betaald op basis van 
de door hen verzekerde bedragen en niet voor grotere bedragen die bij buitenwerkingstel-
ling van het evenredigheidsbeginsel konden verschuldigd zijn.

Het  evenredigheidsbeginsel  zoals  voorzien  in  de  beide  verzekeringsovereenkomsten 
dient aldus toepassing te vinden", waarna het bij het eindarrest van 30 juni 2005 verklaart 
dat er enkel nog een bedrag van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 
2005 verschuldigd blijft, het meer of anders gevorderde afwijst als ongegrond en de eisers 
veroordeelt tot de kosten van hoger beroep.

Grieven
Eerste onderdeel
Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest van 18 november 2004 werd in de 

"polis bedrijven" nr. 70.500.773-0200 bedongen dat de evenredigheidsregel niet van toe-
passing is voor de gebouwen indien het verzekerd bedrag met de verzekeraar werd over-
eengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorge-
steld.

Het kwam zodoende aan de verzekeraar toe om aan te tonen dat hij aan de eisers vóór 
de ondertekening van de polis dergelijk evaluatiesysteem had voorgesteld.

Waar het bestaan van vermoedens, die niet bij de wet zijn ingesteld, in beginsel wordt 
overgelaten aan het oordeel en het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen, vermag hij welis-
waar uit de door hem weerhouden feiten geen gevolgtrekkingen af te leiden die daarmee 
geen enkel verband houden of hierdoor onmogelijk kunnen worden gerechtvaardigd.

Te dezen oordeelt het hof van beroep dat uit de omstandigheid dat in het verzekerings-
voorstel van 14 september 1992 voor de "blokpolis bedrijven" het luik "waardebepaling 
van de woning", waarin verwezen werd naar een met de verzekeraar overeen te komen 
verzekerd bedrag, niet ingevuld en zelfs geschrapt werd, de bewuste wil van eisers blijkt 
dat zij van het systeem geen gebruik wensten te maken.

Het hof van beroep leidt aldus weliswaar uit een gekend feit, met name de omstandig-
heid dat het luik "waardebepaling van de woning" in het verzekeringsvoorstel voor de 
"blokpolis bedrijven" niet was ingevuld en zelfs was geschrapt, luik dat als dusdanig vol-
komen vreemd was aan het voorwerp van de voorgenomen verzekering, met name de ver-
zekering tegen brand van het "bedrijf" van de eisers, een gevolg af, met name de bewuste 
wil van de eisers om met betrekking tot dat bedrijf geen gebruik te maken van de moge-
lijkheid om een uitzondering op de evenredigheidsregel te bekomen, dat hierdoor onmo-
gelijk kon worden gerechtvaardigd.

Besluit
Waar te dezen het verzekeringsvoorstel van 14 september 1992 uitsluitend strekte tot 

het sluiten van een polis met betrekking tot het bedrijf van de eisers, met uitsluiting van 
de "woning", welke volgens de eigen vaststellingen van het bestreden arrest het voorwerp 
zou uitmaken van een afzonderlijke polis, kon het hof van beroep uit de schrapping van 
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het luik "waardebepaling van de woning" in voornoemd verzekeringsvoorstel onmogelijk 
afleiden dat de eisers niet alleen op de hoogte waren van de mogelijkheid een uitzonde-
ring op de toepassing van het evenredigheidsbeginsel te bekomen, doch bovendien bewust 
hiervan geen toepassing te hebben willen maken, aldus het rechtsbegrip "vermoeden" mis-
kennende door uit de gedane vaststellingen gevolgen af te leiden die hierdoor onmogelijk 
kunnen worden gerechtvaardigd (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Bovendien miskent het hof van beroep de verbindende kracht van de 
overeenkomst waar het, na te hebben vastgesteld dat in de gemeenschappelijke bepalingen 
van de algemene voorwaarden van de "polis bedrijven" nr. 70.500.773-0200 een clausule 
voorkwam volgens dewelke de evenredigheidsregel niet van toepassing was als de verze-
keraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld, besluit tot de toepas-
selijkheid van de evenredigheidsregel zonder te hebben vastgesteld dat de verweerster had 
aangetoond een dergelijk systeem te hebben voorgesteld (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek). Tenslotte doet het aldus uitspraak in miskenning van de op de 
verweerster als verzekeraar rustende bewijslast (schending van de artikelen 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komst is de verzekeraar, indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, slechts tot prestatie gehouden naar de 
verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij anders is bedongen.

Een gelijkaardige bepaling was vervat in artikel 20, eerste lid, van de Verzekeringswet 
van 11 juni 1874.

In afwijking van voornoemde bepalingen, die van aanvullend recht zijn, kunnen partij-
en bepalen dat de evenredigheidsregel niet zal worden toegepast, hetgeen impliceert dat, 
ondanks de vaststelling op datum van het schadegeval dat de verzekeringnemer onderver-
zekerd is, er geen herleiding van de prestatie in bovenvernoemde mate zal plaatsvinden.

Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen in het bestreden 
tussenarrest dat in artikel 6 van de gemeenschappelijke bepalingen van de algemene voor-
waarden werd overeengekomen dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is voor de 
gebouwen indien het verzekerde bedrag met de verzekeraar werd overeengekomen of de 
verzekeraar niet kan bewijzen dat een evaluatiesysteem werd voorgesteld.

Voor de toepasselijkheid van die bepaling is geen andere vaststelling vereist dan dat de 
verzekeraar niet slaagt in bovenvermelde bewijslast, en dit ongeacht de hoegrootheid van 
de premies die intussentijd werden betaald.

Onderverzekering zal doorgaans trouwens slechts blijken op het tijdstip van het schade-
geval, tijdstip waarop de verzekeraar tot prestatie is gehouden.

Besluit
Waar het hof van beroep de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel mede steunt 

op de vaststelling dat de eisers "niet (betwisten) dat zij jarenlang premies hebben betaald 
op basis van de door hen verzekerde bedragen en niet voor grotere bedragen die bij bui-
tenwerkingstelling van het  evenredigheidsbeginsel  konden verschuldigd zijn" en aldus 
suggereert dat de bedongen niet-toepasselijkheid van de evenredigheidsregel afhing van 
de betaling van een hogere premie, anders gezegd van de betaling van een premie bere-
kend in functie van grotere bedragen, miskent het hof van beroep de verbindende kracht 
van de "polis bedrijven", inzonderheid de gemeenschappelijke bepalingen van de algeme-
ne voorwaarden (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). Derhalve kon 
het niet wettig beslissen dat er terzake toepassing diende te worden gemaakt van de even-
redigheidsregel (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 44, §1, van 
de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst en 20, eerste lid, van de 
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Verzekeringswet van 11 juni 1874).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1017, 1042, 1050 en 1057, eerste lid, 4° en 7°, van het Gerechtelijk Wet-

boek;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden eindarrest van 30 juni 2005 bevestigt het hof van beroep het bestreden 

vonnis nopens de gerechtskosten, waarbij de verweerster tot de gerechtskosten werd ver-
oordeeld, doch verwijst de eisers tot de gerechtskosten met betrekking tot de instantie in 
hoger beroep, begroot op 709,07 euro, met dien verstande dat de verweerster geen aan-
spraak kan maken op een aanvullende rechtsplegingsvergoeding heropening der debatten, 
die tussen partijen wordt gecompenseerd, na te hebben vastgesteld dat de verweerster aan 
de eisers nog een bedrag van 195,86 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 5 mei 
2005, verschuldigd bleef en tot betaling hiervan veroordeeld werd. Deze beslissing is op 
volgende overwegingen gestoeld :

"Partijen zijn het er thans over eens dat (de verweerster) nog 195,86 euro, meer de ge-
rechtelijke intrest vanaf 05.05.2005 verschuldigd is aan (de eisers). Rest dus nog enkel de 
betwisting over de gerechtskosten.

De eerste rechter heeft correct beslist nopens de gerechtskosten eerste aanleg.
(De eisers) zijn genoodzaakt geweest in rechte te gaan om de hen toekomende vergoe-

dingen te bekomen.
Het hoger beroep van (de verweerster) betrof hoofdzakelijk de onderverzekering, meer 

bepaald het principe dat het evenredigheidsbeginsel, zoals voorzien in beide verzekerings-
overeenkomsten, toepassing dient te vinden.

Het hof heeft haar hierin gevolgd (zie arrest van 18 november 2004).
Het is derhalve logisch dat de kosten van deze instantie ten laste vallen van (de eisers), 

met dien verstande dat (de verweerster) geen aanspraak kan maken op een aanvullende 
rechtsplegingsvergoeding wegens  de heropening der  debatten,  nu deze heropening  als 
voorwerp had partijen toe te laten een nieuwe afrekening op te stellen, rekening houdend 
met hetgeen in het arrest van 18 november 2004 gezegd en weerhouden werd.

Aldus komt aan (de verweerster) toe, rekening houdend met haar opgave:
- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 466,05 euro
- uitgave vergoeding beroepsakte: 57,02 euro
- rolrecht hoger beroep: 186,00 euro

709,07 euro".
Grieven
Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder 

eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd 
de overeenkomst tussen partijen die het eventueel bekrachtigt, tenzij bijzondere wetten 
anders bepalen.

Blijkens het derde lid kunnen de kosten worden omgeslagen, zoals de rechter het raad-
zaam oordeelt wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het on-
gelijk zijn gesteld.

Te dezen blijkt dat de eerste rechter bij vonnis van 23 juni 2003 eisers' vordering ge-
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grond verklaarde ten bedrage van 74.257,60 euro in hoofdsom, meer de gerechtelijke ren-
te aan de wettelijke rentevoet vanaf 30 januari 2003, tot de datum van volledige betaling, 
nadat de eerste rechter de verweerster op volgende punten in het ongelijk stelde:

- de bewering dat de eisers zich akkoord hadden verklaard met een vergoeding van 
216.245,23 euro (8.723.311 BEF), 

- de toepasselijkheid van de evenredigheidsregel,
- de BTW betreffende de schade aan de woning en de inhoud ervan, die volgens ver-

weerster slechts op voorlegging van de herstelfacturen verschuldigd was,
- de vergoeding wegens bedrijfsschade die volgens de verweerster op 24.789,35 euro 

diende te worden bepaald in plaats van op 50.598,98 euro, de door de eisers teruggevor-
derde premietegoeden.

Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie op 2 september 2003, liet de 
verweerster als beroepsgrieven gelden:

1. de eerste rechter heeft ten onrechte gesteld dat de akkoordverklaring dd. 02.06.1999 
niet bindend is voor de eisers;

2. eveneens ten onrechte heeft de eerste rechter geoordeeld dat de verweerster de even-
redigheidsregel ingevolge de vastgestelde onderverzekering niet kan toepassen;

3. vervolgens heeft de rechter de betaling van 11.399,09 euro als vergoeding van btw in 
de blokpolis "woningen" ten onrechte toegerekend op de rente;

4. de eerste rechter heeft ook ten onrechte de vergoeding van de bedrijfsschade bere-
kend op een bedrag van 50.958,98 euro,

5. tot slot werd ten onrechte de vordering met betrekking tot de premietegoeden toege-
kend.

Uit voornoemde beroepsakte blijkt aldus dat de verweerster de punten waarop zij voor 
de eerste rechter in het ongelijk werd gesteld hernam in beroep.

Bij het tussenarrest 18 november 2004 verwierp het hof van beroep de eerste, derde, 
vierde en vijfde grief en ging enkel in op de tweede grief, derwijze dat de verweerster op 
vier van de vijf punten waarom zij in hoger beroep ging, in het ongelijk werd gesteld.

In haar conclusie na tussenarrest erkende zij bovendien dat zij volgens haar eigen afre-
kening per 31 december 2004 nog steeds een bedrag van 42.989,05 euro verschuldigd 
was. Na uitkering van dat bedrag bleek uiteindelijk op datum van het eindarrest nog een 
saldo van 195,86 euro, meer de gerechtelijke rente vanaf 5 mei 2005, verschuldigd te zijn.

Een en ander toont aan dat de verweerster tot op datum van het tussenarrest het volledi-
ge bedrag, zoals dat door de eerste rechter werd toegekend, betwistte.

Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden eindarrest stelt dat het hoger beroep van ver-

weerster hoofdzakelijk het principe van het evenredigheidsbeginsel, zoals voorzien in bei-
de verzekeringsovereenkomsten, betrof, daar waar blijkens haar beroepsakte de verweer-
ster het bestreden vonnis op vijf punten, waaronder het evenredigheidsbeginsel, aanvocht, 
geeft het aan de verweersters beroepsakte een uitlegging die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is en miskent het zodoende de bewijskracht van deze akte (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Het kon bovendien tot dat 
besluit niet wettig komen zonder het voorwerp van de verweersters hoger beroep te mis-
kennen (schending van de artikelen 1050 en 1057, eerste lid, 4° en 7°, van het Gerechte-
lijk Wetboek). Waar uit het tussenarrest van 18 november 2004 blijkt dat de verweerster 
met betrekking tot vier van de vijf aangevoerde grieven in het ongelijk werd gesteld door 
het hof van beroep kon het tenslotte niet wettig beslissen, zonder miskenning van artikel 
1017, eerste en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de eisers volledig dienden te 
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worden verwezen in de kosten van hoger beroep (schending van de artikelen 1017, eerste 
en derde lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 44, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst bepaalt dat indien de waarde van het verzekerbaar belang bepaalbaar is en 
indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde, de verzekeraar slechts tot 
prestatie gehouden is naar de verhouding van dat bedrag tot die waarde, tenzij 
anders is bedongen.

De tweede paragraaf van die wetsbepaling, machtigt de Koning voor bepaalde 
risico's de onderverzekering en de toepassing van de evenredigheidsregel te be-
perken of te verbieden.

2. Krachtens artikel 3, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 decem-
ber 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomsten, genomen in uitvoering van voormeld artikel 44, §2, Landverzeke-
ringswet, is de verzekeraar bij verzekering van een woning door de eigenaar of 
de huurder ertoe gehouden aan de verzekeringsnemer een stelsel voor te stellen 
dat, wanneer het juist toegepast wordt en de verzekerde bedragen geïndexeerd 
zijn of er geen verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsre-
gel van bedragen voor het aangeduide gebouw tot gevolg heeft.

Het derde lid van voormeld artikel 3 bepaalt dat de verzekeraar het bewijs 
moet leveren van de naleving van de bepalingen van het eerste lid en dat bij ont-
stentenis daarvan, de evenredigheidsregel van bedragen niet mag worden toege-
past.

3. Uit voormelde bepalingen blijkt dat bij de verzekering van een woning, de 
verzekeraar  zich  slechts  kan  beroepen  op  onderverzekering  en  de  evenredig-
heidsregel vermag toe te passen, wanneer hij het bewijs levert dat hij aan de ver-
zekeringnemer een stelsel heeft voorgesteld dat de afschaffing van de evenredig-
heidsregel tot gevolg heeft en dat de verzekeringnemer zulks heeft geweigerd.

De verzekeraar kan dit bewijs leveren met alle middelen van recht, vermoe-
dens inbegrepen.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- in artikel 6 van de algemene voorwaarden van de "blokpolis woning" afge-

sloten tussen partijen wordt bepaald dat  in een aantal gevallen de evenredig-
heidsregel niet wordt toegepast, ondermeer, wanneer het evaluatiesysteem van de 
verzekeraar correct werd nageleefd;

- dit vereist dat een bedrag werd verzekerd dat met de verzekeraar werd over-
eengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen dat hij een systeem heeft voor-
gesteld om de afschaffing van de evenredigheidsregel te verkrijgen, in toepassing 
van artikel 3, §2, van voormeld koninklijk besluit van 24 december 1992;

- in artikel 7 van de algemene voorwaarden wordt uitgelegd wat er bedoeld 
wordt met het evaluatiesysteem;
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- in de bijzondere voorwaarden van voormelde polis, ondertekend door de ei-
sers, is vermeld: "U hebt ons systeem niet aangewend om de waarde van de ge-
bouwen te bepalen".

Vervolgens oordelen de appelrechters dat uit de voormelde uitdrukkelijke be-
paling in de bijzondere voorwaarden blijkt dat de eisers een evaluatiesysteem 
werd voorgesteld doch dat dit door hen werd geweigerd, dat dergelijke vermel-
ding voor geen andere interpretatie vatbaar is, niet kan beschouwd worden als 
een standaardformule en de uitdrukkelijke wil van de eisers weergeeft om geen 
gebruik te maken van het evaluatiesysteem voorgesteld door de verweerster.

5. Door aldus te oordelen verantwoorden de appèlrechters hun beslissing dat 
de verweerster terecht de evenredigheidsregel toepast naar recht, zonder de be-
wijskracht van de artikelen 6 en 7 van de algemene voorwaarden en de op de 
verweerster rustende bewijslast te miskennen.

6. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. De appelrechters stellen vast dat:
- tussen de partijen twee afzonderlijke polissen werden afgesloten, namelijk 

een  "blokpolis  woning"  nr.  70.223.185-03  en  een  "blokpolis  bedrijven"  nr. 
70.500.773-0200;

- in het artikel 6 van de "blokpolis bedrijven" is bedongen dat de evenredig-
heidsregel niet van toepassing is voor de gebouwen indien het verzekerd bedrag 
met de verzekeraar werd overeengekomen of de verzekeraar niet kan bewijzen 
dat hij een evaluatiesysteem heeft voorgesteld, ook al is dat wettelijk niet ver-
plicht.

Vervolgens oordelen de appelrechters dat de eisers bij het afsluiten van de po-
lis op de hoogte waren van de mogelijkheid een uitzondering op de toepassing 
van de evenredigheidsregel te bedingen, doch dat zij hiervan geen gebruik heb-
ben willen maken.

De appelrechters steunen dit oordeel op de reden dat " in het verzekeringsvoor-
stel van 14 september 1992 voor de `blokpolis bedrijven' het luik `waardebepa-
ling van de woning', waarin verwezen werd naar een met de verzekeraar overeen 
te komen verzekerd bedrag, niet (werd) ingevuld en zelfs geschrapt".

8. Gezien de woning van de eisers het voorwerp uitmaakt van de "blokpolis 
woning" en de "blokpolis bedrijven" enkel betrekking heeft op de bedrijfsgebou-
wen van de eisers, konden de appelrechters uit het niet invullen en het schrappen 
van de rubriek "waardebepaling van de woning" in het verzekeringsvoorstel voor 
de "blokpolis bedrijven", niet naar recht afleiden dat de eisers met betrekking tot 
hun bedrijfsgebouwen een door  de verweerster  voorgestelde  evaluatiesysteem 
hebben verworpen zodat de evenredigheidsregel toepassing kan vinden en schen-
den zij de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen.

9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
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10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang van de cassatie
11. De gedeeltelijke cassatie van het arrest van 18 november 2004 brengt de 

vernietiging mee van het arrest van 30 juni 2005 dat het gevolg ervan is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 18 november 2004 in zoverre het beslist dat 

de  evenredigheidsregel  zoals  voorzien  in  de  "blokpolis  bedrijven"  toepassing 
dient te vinden.

Vernietigt het bestreden arrest van 30 juni 2005.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van het geheel vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers tot een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

3 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis. advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Geinger. 

Nr. 538

3° KAMER - 6 november 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
ARBEIDSRECHTBANK - SOCIALE ZEKERHEID - GESCHILLEN - BIJDRAGEN - BETALING

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BETALING - WERKGEVER - 
AANGIFTE - GEEN AANGIFTE - AMBTSHALVE BEPALING VAN DE BIJDRAGEN - DRAAGWIJDTE

1º De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de verplichtingen van 
de werkgevers die opgelegd worden door de socialezekerheidswetgeving, wanneer uit de  
vaststellingen  van  de  bestreden  beslissing  volgt  dat  de  rechtsvordering  van  de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betrekking heeft  op de betaling van achterstallige,  
door de werkgever verschuldigde socialezekerheidsbijdragen.  (Artt. 580, 1° en 574, 2°, 
Ger.W.)

2º Wanneer de werkgever geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan,  
bepaalt  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  ambtshalve,  volgens  de  vastgestelde 
modaliteiten, het bedrag van de verschuldigde bijdragen en wordt het bedrag van de  
aldus  vastgestelde  schuldvordering  de  werkgever  bij  aangetekende  brief  ter  kennis 
gebracht; die bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet-aangifte te bestrijden of een 
onjuiste of onvolledige aangifte te verbeteren, hebben geen invloed op de datum waarop 
de verplichting m.b.t. die aangifte is ontstaan of opeisbaar is geworden. (Art. 22, Sociale-
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Zekerheidswet Werknemers 1969)

(R.S.Z.  T. HAIR PRODUCT CENTER n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser stelt volgende twee middelen voor.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 574, 2°, gewijzigd bij artikel 51 van de wet van 17 juli 1997, en 580, 1°, 

van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 7, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.
Aangevochten beslissingen
Hoewel het arrest vaststelt dat de verweerster, "gelet op haar bijdrageschulden, geen 

verminderingen kon genieten [...] en dat bepaald moet worden wanneer [de schuldvorde-
ring] [van de eiser] is ontstaan en of zij nog bestaat, gezien de vonnissen van de Recht-
bank van Koophandel [te Luik] (die de verweerster eerst een voorlopige opschorting en 
vervolgens een definitieve opschorting van vierentwintig maanden vanaf 4 mei 1999 heb-
ben toegekend)", beslist het dat de arbeidsgerechten en niet de rechtbank van koophandel 
bevoegd zijn om te oordelen over eisers rechtsvordering, op grond dat de eiser "achterstal-
lige bijdragen vordert en de arbeidsgerechten over het bestaan van die achterstallige bij-
dragen dienen te oordelen krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de 
geschillen betreffende de door de socialezekerheidswetgeving aan de werkgevers opge-
legde verplichtingen aan de arbeidsgerechten toevertrouwt".

Grieven
Krachtens artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de rechtbank van koop-

handel, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, kennis van vorderingen en geschillen 
rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en het gerechtelijk akkoord overeenkomstig de 
voorschriften van het Wetboek van Koophandel en de op 25 september 1946 gecoördi-
neerde wetten betreffende het gerechtelijk akkoord, en waarvan de gegevens voor de op-
lossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het 
faillissement, het gerechtelijk akkoord en de opschorting van betaling.

Krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, is de arbeidsrechtbank welis-
waar bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de verplichtingen van de 
werkgevers inzake sociale zekerheid.

De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel haalt het echter op die van de ar-
beidsrechtbank wanneer het geschil, zoals te dezen, geen betrekking heeft op de vraag of 
de verweerster sociale bijdragen verschuldigd is en voor welk bedrag, maar op de vraag of 
de bijdrageschuld van de verweerster, die voortvloeit uit het feit dat zij ten onrechte ver-
minderingen genoten heeft, ontstaan is voor de toekenning aan de verweerster van een 
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voorlopige en vervolgens definitieve opschorting, en of, bijgevolg, die opschorting, krach-
tens de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, bindend is voor de eiser 
en zijn schuldvordering uitgewist heeft.

De oplossing van dergelijke vragen houdt verband met de wetgeving betreffende het 
faillissement, het gerechtelijk akkoord en de opschorting van betaling.

Dat is des te juister, daar de Rijksdienst voor sociale zekerheid, met toepassing van arti-
kel 7, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, een 
maand na het verstrijken van elk kwartaal een lijst  van de kooplieden die reeds twee 
kwartalen de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben naar de 
griffie van de rechtbank van koophandel zendt.

Die bepaling heeft met name tot doel de rechtbank van koophandel de gegevens te ver-
schaffen die nuttig zijn voor de beslissingen inzake faillissementen en akkoorden.

Het arrest, dat om de voormelde redenen beslist dat het arbeidsgerecht bevoegd is om 
uitspraak te doen over de rechtsvordering van de eiser tot betaling van een bedrag van 
4.148,45 euro aan bijdragen voor de litigieuze kwartalen, alsook van de wettelijke inte-
rest, met ingang van 15 oktober 2001, op het bedrag van 3.737,42 euro, is bijgevolg niet 
naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel weergegeven wets-
bepalingen, meer bepaald van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 50 van het koninklijk besluit van 24 december 1994;
- de artikelen 1181 en 1186 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 21, voor de wijziging ervan door de wet van 24 februari 2003, 22, 23, 

§§1 en 2, 24 en 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

- de artikelen 33, §2, en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 16, 29 en 35, inzonderheid het tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 be-
treffende het gerechtelijk akkoord.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat niet betwist wordt dat de verweerster,  gezien haar bijdrage-

schulden, "geen verminderingen kon genieten en de vordering [van de eiser] in beginsel 
conform de wetgeving is", en beslist dat die schuld van teruggave van bijdrageverminde-
ringen reeds voor de toekenning van een voorlopige opschorting aan de verweerster be-
stond en dat zij overigens is uitgewist door het toekennen van een definitief uitstel, op 
grond dat:

"Krachtens artikel  50 van het  koninklijk besluit  van 24 december  1994,  kunnen de 
werkgevers die bij het verstrijken van het kwartaal waarvoor ze de toepassing aanvoeren, 
bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschuldigd zijn, geen bijdragever-
minderingen genieten. Het wordt niet betwist dat de [verweerster] bij het verstrijken van 
de litigieuze kwartalen bijdragen verschuldigd was en dat zij bijgevolg geen verminderin-
gen kon genieten. Het feit dat de [verweerster] voor die kwartalen verminderde bijdragen 
gestort heeft, heeft bijkomende schulden doen ontstaan. Er moet bepaald worden wanneer 
die schulden zijn ontstaan;

De sociale bijdragen moeten betaald worden binnen bepaalde termijnen, bepaald bij ar-
tikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en, in elk geval, in de loop van 
de eerste maand na het kwartaal waarvoor ze verschuldigd zijn. De [verweerster] kon 
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geen verminderingen genieten, zodat de schuld waarop dit geschil betrekking heeft, ont-
staan is in de loop van de maand na de litigieuze kwartalen. De schuld bestaat immers zo-
dra een werkgever, te dezen de [verweerster], een schuld ten aanzien van de Rijksdienst 
niet binnen de reglementaire termijnen betaalt. Het is onjuist te beweren dat de schuld 
ontstaat uit de wijzigingsberichten, die geen schuld doen ontstaan maar alleen vaststellen 
dat deze bestaat, zelfs al was er eerder - terecht of ten onrechte - een vermindering toege-
kend. De schuld van teruggave van die verminderingen kan dus niet beschouwd worden 
als een nieuwe schuld die ontstaan is door de wijzigingsberichten. Die teruggaveschuld 
bestond, met uitzondering van het vierde kwartaal, voor de toekenning van de voorlopige 
opschorting (cfr Cass., 22 november 1993, J.T.T., 1994, 386);

Krachtens artikel 16 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, 
worden in het vonnis dat een voorlopige opschorting verleent, de schuldeisers verzocht 
om binnen een welbepaalde termijn aangifte van hun schuldvorderingen te doen. Krach-
tens artikel 29 stelt de schuldenaar gedurende de periode waarin de voorlopige opschor-
ting van toepassing is, een herstel- of betalingsplan op houdende de maatregelen die geno-
men moeten worden om de schuldeisers te voldoen. Zo blijkt uit de wijze waarop de pro-
cedure is geregeld dat de schuldvorderingen die in het plan opgenomen kunnen worden, 
de schuldvorderingen zijn die voor de toekenning van de voorlopige opschorting zijn ont-
staan;

Krachtens artikel 35, maakt de goedkeuring van het plan door de rechtbank bij de defi-
nitieve opschorting dit plan bindend voor alle betrokken schuldeisers. Het tweede lid van 
dit artikel preciseert dat de schuldeiser die zijn schuldvordering niet heeft aangegeven bin-
nen de vastgestelde termijn, gebonden is door de definitieve opschorting. De volledige 
uitvoering van het plan bevrijdt de schuldenaar volledig en definitief van alle daarin ver-
melde schuldvorderingen. Zoals de eerste rechters stellen geldt de bevrijding, zoals ver-
meld in het tweede lid van artikel 35, eveneens ten aanzien van de schuldeisers die hun 
schuldvordering niet hebben aangegeven (cfr I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du 
concordat, n° 186). Te dezen wordt niet betwist dat de schuldenaar het plan heeft uitge-
voerd. Hij is dus bevrijd van zijn schulden en met name van die welke hij ten aanzien van 
[de eiser] had vóór de toekenning van de voorlopige opschorting. [De eiser] heeft dus 
geen recht meer op een uitvoerbare titel, aangezien de oude schuld niet meer bestaat. Het 
vonnis moet bevestigd worden".

Grieven
Artikel 21 van de organieke wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke ze-

kerheid der arbeiders bepaalt dat de werkgever de Rijksdienst voor sociale zekerheid een 
aangifte met verantwoording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen moet toezen-
den en dat hij (artikel 23, §2), die bijdragen, binnen de door de Koning bepaalde termij-
nen, aan de Rijksdienst moet overmaken.

Artikel 33, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt dat de werkge-
ver het in artikel 21 van de wet bedoelde aangifteformulier aan de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid bezorgt, uiterlijk de laatste dag van de maand na elk kalenderkwartaal waarop 
de aangifte betrekking heeft, en dat de bijdragen voor het verstreken kwartaal door de 
werkgever betaald dienen te worden uiterlijk de laatste dag van de maand na dat kwartaal.

Artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 voegt hieraan 
toe dat het bedrag van de bijdragen door de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale ze-
kerheid verschuldigd is op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 sep-
tember en 31 december.

De kwartaalaangiften en de betalingen die ter uitvoering van die aangiften worden ver-
richt, geschieden zonder inmenging van de eiser. Geen enkele wettelijke bepaling ver-
plicht de eiser om de aangiften meteen te controleren.
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Dat de schuldvorderingen van de eiser verjaren na vijf jaar (artikel 42, eerste lid, van de 
wet van 27 juni 1969), toont aan dat de eiser over vijf jaar beschikt om eventuele rechtzet-
tingen op te maken en de betaling ervan te vorderen.

Wat dat betreft bepaalt artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 dat, wanneer geen dan 
wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepaalt, en dat van het bedrag van 
de aldus vastgestelde schuldvordering de werkgever bij aangetekende brief kennis wordt 
gegeven.

Dit recht van de Rijksdienst voor sociale zekerheid om het bedrag van de verschuldigde 
bijdragen ambtshalve vast te stellen, maakt deel uit van de taak die aan de Rijksdienst 
wordt opgedragen door artikel 5, 1°, van de wet van 27 juni 1969 om de bijdragen van de 
werkgevers en de werknemers te innen ten einde bij te dragen tot de financiering van de 
verschillende socialezekerheidsregelingen.

De werkgever die, zoals de verweerster, verminderde socialezekerheidsbijdragen ge-
stort  heeft  hoewel hij  geen vermindering kon genieten,  verkeert  in de situatie  van de 
werkgever die een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan.

Net zoals een verbintenis die is aangegaan onder de voorwaarde van een toekomstige 
en onzekere gebeurtenis, pas kan worden uitgevoerd nadat de gebeurtenis heeft plaatsge-
had (artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek) of, op dezelfde wijze, dat wat slechts met 
tijdsbepaling verschuldigd is, niet voor de vervaltijd kan worden teruggevorderd (artikel 
1186 van het Burgerlijk Wetboek), bestaat een schuldvordering van geldsommen waarvan 
het bedrag niet is vastgesteld, niet, of is er althans geen titel om ze op te eisen.

Te dezen zijn de schuldvorderingen van de eiser, die het gevolg zijn van de verminde-
ringen van sociale bijdragen die de verweerster ten onrechte had doorgevoerd, door de ei-
ser ambtshalve vastgesteld krachtens voormeld artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 en 
zijn ze opeisbaar geworden door de kennisgeving, op 6 augustus en 13 september 2001, 
van berichten van rechtzetting van de bijdragen "wegens de annulering van de verminde-
ringen".

Uiteraard bestonden die schuldvorderingen niet en konden ze ook niet bestaan voor de 
annulering van de bijdrageverminderingen en zijn ze pas ontstaan toen de eiser de recht-
zettingsberichten heeft opgemaakt en aan de verweerster ter kennis heeft gebracht.

Het opmaken van de rechtzettingsberichten tot verwerping van de bijdrageverminde-
ringen is in werkelijkheid de toekomstige en onzekere gebeurtenis die de verplichting tot 
teruggave van de verminderingen heeft doen ontstaan. Uit het feit zelf dat de teruggave 
"reeds eerder was erkend", zoals het arrest toegeeft, blijkt dat de litigieuze bijdrageschuld 
voordien niet bestond.

Bijgevolg is de beslissing, volgens welke die schuld bestond voor de toekenning, op 6 
november 1998, van een voorlopige opschorting aan de verweerster, en de eiser derhalve 
gebonden zou zijn door de goedkeuring van een definitieve opschorting bij vonnis van 4 
mei 1999, niet naar recht verantwoord, in zoverre ze om de hierboven vermelde redenen 
de artikelen 1181 en 1186 van het Burgerlijk Wetboek, 21, 22, 23, 24 van de wet van 27 
juni 1969, meer bepaald artikel 22, 33, §2, en 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 en de artikelen 16, 29 en 35, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord schendt, in zoverre ze gegrond is op een foutieve toe-
passing van die bepalingen, aangezien het arrest de schuld van de verweerster tot terugga-
ve van de litigieuze bijdrageverminderingen onwettig in de aan de verweerster toegekende 
voorlopige en definitieve opschorting heeft opgenomen (schending van het geheel van de 
in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
Het arrest stelt vast dat "[de verweerster] voor de drie laatste kwartalen van 

1997 en voor het eerste, tweede en vierde kwartaal van 1998 verminderde bijdra-
gen heeft gestort [...]; [dat] [de eiser] op 16 februari 1999 [...] en op 6 februari 
2001 erop gewezen heeft dat de verminderingen niet konden worden toegekend 
[...]; dat [hij] op 6 augustus 2001 en 13 september 2001 voor de litigieuze kwar-
talen twee rechtzettingsberichten heeft opgemaakt wegens de annulering van de 
verminderingen, [en dat] [hij], bij dagvaarding van 17 december 2001 [...], op 
grond van het rekeninguittreksel van 15 oktober 2001 [...] dat een voor hem batig 
saldo van 4.148,45 euro vermeldt, [...]van [de verweerster] [het voormelde] be-
drag gevorderd heeft [...] als bijdragen voor de litigieuze kwartalen".

Uit die vaststellingen volgt dat de rechtsvordering van de eiser strekt tot beta-
ling van door de verweerster verschuldigde achterstallige socialezekerheidsbij-
dragen.

Dergelijke  betwisting  behoort  tot  de  bevoegdheid  van  de  arbeidsrechtbank 
krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

De omstandigheid dat de rechter te dezen verplicht is te bepalen of de schuld 
van de verweerster is ontstaan voordat zij een opschorting van betaling had ver-
kregen, heeft geen weerslag op de bevoegdheid van het gerecht dat hiervan moet 
kennisnemen, aangezien de gegevens voor de oplossing van die vraag, zoals uit 
het antwoord op het tweede middel blijkt, zich niet bevinden in het bijzonder 
recht dat van toepassing is op het stelsel van het gerechtelijk akkoord.

Het arbeidshof heeft, door zich bevoegd te verklaren om van het geschil kennis 
te nemen, de artikelen 574, 2°, en 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek juist 
toegepast.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 21, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
zoals  het  van toepassing is  op  de  feiten,  verplicht  elke  verzekeringsplichtige 
werkgever om aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid een aangifte met verant-
woording van het bedrag van de verschuldigde bijdragen te doen geworden.

Krachtens artikel 33, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de voormelde wet van 27 juin 1969, zoals het van toepassing is op 
de feiten, bezorgt de werkgever het in artikel 21 van de wet bedoelde aangifte-
formulier aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid uiterlijk de laatste dag van 
de maand na elk kalenderkwartaal, waarop de aangifte betrekking heeft.

Luidens artikel 34, eerste lid, van dat koninklijk besluit, is het bedrag van de 
bijdragen door de werkgever aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschul-
digd op de navolgende vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 september en 
31 december.

Het vijfde lid van dat artikel 34 bepaalt dat de bijdragen die voor het verstre-
ken kwartaal verschuldigd zijn, door de werkgever uiterlijk de laatste dag van de 
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maand na dit kwartaal betaald dienen te worden.
Uit die bepalingen volgt dat de bijdrageschuld van de werkgever op de vier, in 

voormeld artikel 34, eerste lid, bepaalde data van elk jaar bestaat en dat zij be-
taald moet worden vóór het verstrijken van de maand volgend op elk van die da-
ta.

Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 bepaalt in het eerste lid dat wanneer 
geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid het bedrag van de verschuldigde bijdragen ambtshalve bepaalt 
aan de hand van alle reeds voorhanden gegevens en, in het tweede lid, dat van 
het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering de werkgever bij ter post 
aangetekende brief kennis wordt gegeven.

Die bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet-aangifte te ondervangen of 
een onjuiste of onvolledige aangifte recht te zetten, hebben geen invloed op de 
datum waarop de verplichting met betrekking tot die aangifte is ontstaan of op-
eisbaar is geworden.

Het middel, dat op de aanvoering van het tegendeel berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 539

3° KAMER - 6 november 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - NALATIGHEID. ONVOORZICHTIGHEID - VERZEKERINGSINSTELLING 
- BEGUNSTIGDE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — 
NALATIGHEID. ONVOORZICHTIGHEID - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - BEGUNSTIGDE

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
RECHTSPERSONEN - INSTELLING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - FOUT - BEGUNSTIGDE

1º, 2° en 3° De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de  
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit  niet uit  dat de persoon die deze prestaties had  
moeten  ontvangen,  van  de  Z.I.V.-verzekeringsinstelling  een  schadeloosstelling  kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
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regeling  voor  aansprakelijkheid  buiten  overeenkomst1..  (Art.  174,  eerste  lid,  1°, 
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(A.N.M.C. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0136.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 174 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-

zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat de door de eerste verweerder tegen de eiser ingestelde rechtsvor-

dering tot betaling van prestaties van de uitkeringsverzekering verjaard is op grond van 
artikel 174 van de wet van 14 juli 1994, in zoverre ze betrekking heeft op de periode na de 
maand februari 2001, aangezien de verjaringsstuitende daad dateert van februari 2003 en 
er geen sprake is van overmacht die de verjaring schorst, en verklaart vervolgens de vor-
dering die de eerste verweerder tegen de eiser had ingesteld gegrond op grond van de ge-
meenrechtelijke  aansprakelijkheidsregeling  bepaald  in  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Het arrest verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en met name op grond van de overweging, in essentie, 
dat "de wettelijke bepalingen weliswaar de rechten en verplichtingen van de partijen pre-
ciseren en de sociaal verzekerde verplichten om binnen een termijn van twee jaar op te 
treden indien hij de betaling van de niet gestorte prestaties wil verkrijgen, maar die bepa-
lingen betreffen alleen het recht op uitkeringen van de verplichte verzekering. Wanneer de 
vordering gegrond is op een andere wettelijke grondslag, te dezen het aansprakelijkheids-
recht, zijn de bepalingen van de wet niet meer van toepassing. Alleen de desbetreffende 
burgerrechtelijke bepalingen zijn van kracht. Indien, bijgevolg, het slachtoffer van een 
fout aantoont dat die fout is begaan, dat er schade is en dat er tussen beide een oorzakelijk 
verband bestaat, kan hem niet verweten worden dat hij de sociale wetgeving wil omzeilen. 
Hij grondt zijn rechtsvordering immers niet op die wetgeving. De oorspronkelijke tussen-
vordering die erin bestaat [de eiser] te doen veroordelen voor een fout die schade heeft 
veroorzaakt en waarvan de vergoeding wordt gevraagd, is dus ontvankelijk".

Grieven
Artikel 174, eerste lid, 1°, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verze-

kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat de rechtsvordering tot 
betaling van prestaties van de uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na het einde van de 

1 Zie Cass., 25 nov. 2002, AR S.00.0036.F, nr 623, met concl. O.M. 
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maand waarop die uitkeringen betrekking hebben.
Die bepaling raakt de openbare orde.
Dat die bepaling van openbare orde is, vloeit voort uit het tweede lid van hetzelfde arti-

kel, volgens hetwelk van de verjaring niet mag worden afgezien.
Wanneer prestaties van de uitkeringsverzekering, met schending van de artikelen 93 en 

volgende van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, niet zijn betaald, kan de persoon die deze prestaties 
had moeten ontvangen, van de verzekeringsinstelling geen bedrag vorderen dat gelijk is 
aan het bedrag van de niet betaalde prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheidsregeling bepaald bij de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek, met inbegrip van de op die aansprakelijkheid toepasselijke verjaring, ingevoerd bij 
artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, zoniet wordt afbreuk gedaan aan de verjaring 
bedoeld in artikel 174 van de wet van 14 juli 1994. 

Te dezen volgt uit de vaststellingen van het arrest dat de schuldenaar van de op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde vergoeding, dezelfde is als de 
schuldenaar van de sociale prestaties en dat de op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek gevorderde schade overeenstemt met de niet betaalde sociale prestaties. Het 
arrest heeft bijgevolg de vordering van de eerste verweerder, die gegrond is op de bij arti-
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsre-
geling, niet wettig ontvankelijk kunnen verklaren, na te hebben vastgesteld dat de rechts-
vordering van de eerste verweerder tot betaling van de prestaties van de uitkeringsverze-
kering op grond van artikel 174 van de wet van 14 juli 1994 verjaard was, in zoverre zij 
betrekking had op de periode vóór februari 2001 (schending van alle, in de aanhef van het 
middel weergegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door de tweede verweerder aangevoerde middel van niet-ontvanke-

lijkheid: In zoverre het tegen hem gericht is heeft het cassatieberoep geen belang.
Het arrest beslist dat het hoger beroep tegen de administratieve beslissing van 

de tweede verweerder niet gegrond is.
Het enige middel dat de eiser tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert, oe-

fent geen kritiek uit op die beslissing, waarop de cassatie die ervan het gevolg 
zou kunnen zijn, geen uitwerking kan hebben.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De overige onderdelen van het cassatieberoep
Het middel
De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de uit-

keringsverzekering verjaard is krachtens artikel 174, eerste lid, 1°, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen,  sluit  niet  uit  dat  de persoon die deze 
prestaties had moeten ontvangen, van de verzekeringsinstelling een schadeloos-
stelling kan vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de 
in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gemeen-rech-
telijke aansprakelijkheidsregeling.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en van Eeckhoutte. 

Nr. 540

3° KAMER - 6 november 2006

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN - OVERHEID - CUMULATIE 
- ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - PENSIOEN - WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN 
- OVERHEID - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN - 
WERKNEMERS - VOORDEEL - RUSTPENSIOEN - OVERHEID - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - 
UITBETALINGSINSTELLING VAN HET WERKNEMERSPENSIOEN

1º, 2° en 3° Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend  
in de pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een  
voordeel  in  de  regeling  van  rustpensioenen  ten  laste  van  de  overheid,  verjaart  de 
rechtsvordering  tot  terugbetaling  van  de  uitbetalingsinstelling  van  het  
overlevingspensioen,  die  alleen bevoegd is  om het  onverschuldigd  betaalde  terug  te  
vorderen,  na  verloop  van  zes  maanden  te  rekenen  van  de  kennisgeving,  aan  die  
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het  voormelde  voordeel;  de  voormelde  verjaringstermijn  van  zes  maanden  begint 
derhalve pas te lopen wanneer de beslissing tot  toekenning van het voordeel  in  een  
regeling  van  rustpensioenen  ten  laste  van  de  overheid,  waaruit  het  onverschuldigd  
betaalde voortvloeit, ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen 
betaald heeft, dat door de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en  
niet aan de begunstigde van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste  
van de overheid1. (Art. 21, §2, eerste lid, en §3, tweede lid, Wet 13 juni 1966 betreffende 
de  rust-  en  overlevingspensioenen  voor  arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder 
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)

(H. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0007.F)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.540. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 oktober 2005 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overle-

vingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwer-
kers en vrijwillig verzekerden;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de door de eiseres aangevoerde exceptie van verjaring en beslist dat 

de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde binnen de wettelij-
ke termijn is ingesteld, zodat het volledige onverschuldigde bedrag kan worden terugge-
vorderd, en zegt voor recht dat de eiseres de verweerder een onrechtmatig uitbetaald be-
drag van 18.073,71 euro verschuldigd is, op alle gronden die thans als volledig weergege-
ven worden beschouwd, en inzonderheid op grond dat 

"Het onverschuldigd betaalde, in dit geval, zijn oorsprong vindt in de toekenning van 
een rustpensioen ten laste van de overheid. Het onverschuldigd betaalde vindt zijn oor-
sprong in de toekenning van een voordeel in een andere regeling dan die welke bedoeld 
wordt in de eerste paragraaf van artikel 21 van de wet van 13 juni 1966. Inzake verjaring 
is dus het tweede lid van de derde paragraaf van toepassing. Krachtens dit lid verjaart de 
rechtsvordering tot terugvordering door verloop van zes maanden te rekenen vanaf de da-
tum van de beslissing die de voornoemde voordelen, met name het pensioen ten laste van 
de overheid, toekent of verhoogt;

Onder de datum van de beslissing die de voordelen toekent of verhoogt, moet de datum 
van kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan de uitbetalingsinstelling ver-
staan  worden  (Cass.,  14  december  1998,  J.T.T.,  1999,  90).  Deze  kamer  van  het 
[arbeids]hof heeft reeds opgemerkt dat de samenvatting van het voormelde arrest van het 
Hof van Cassatie verschilde van het in het Nederlands gestelde arrest, voor zover de 'of' in 
het Frans is vertaald door 'en'. Het [arbeids]hof oordeelt evenwel dat de oorspronkelijke 
tekst en de vertaling niet onverenigbaar zijn. Men diende immers de datum te vermelden 
waarop de verjaring van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde was ingegaan, 
meer bepaald wanneer de beslissing die aan de oorsprong van het onverschuldigd betaalde 
ligt, laattijdig ter kennis was gebracht. Men diende ook rekening te houden met het feit 
dat, gelet op de Europese reglementering, de opdrachtgevende instelling de - zelfs buiten-
landse - beslissingen aan de begunstigde ter kennis dient te brengen. Een persoon of een 
instelling kan pas op het ogenblik dat hij of zij op de hoogte wordt gebracht van de beslis-
sing die het onverschuldigd betaalde veroorzaakt, beslissen om het onverschuldigd betaal-
de terug te vorderen, aangezien hij of zij daarvoor niet wist dat er zich een onverschuldigd 
betaalde had voorgedaan of kon voordoen. Het is dus logisch dat de verjaringstermijn, 
voor de instelling, begint te lopen vanaf het ogenblik dat die instelling, die het onverschul-
digd betaalde moet terugvorderen, op de hoogte is gebracht en niet ervóór, zelfs al was de 
prestatie waaruit het onverschuldigd betaalde is voortgevloeid, reeds voordien aan de be-
gunstigde van die prestatie ter kennis gebracht;
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De beslissing tot toekenning van het rustpensioen ten laste van de overheid is te dezen 
op 1 december 1995 [aan de verweerder] ter kennis gebracht. Die datum vormt het begin-
punt van de verjaringstermijn. De verbeterende beslissing van 18 maart 1996 [van de ver-
weerder], die binnen de zes maanden na de kennisgeving van 1 december 1995 ter kennis 
is gebracht, heeft de verjaring overeenkomstig de vierde paragraaf van artikel 21 van de 
wet van 13 juni 1966 rechtsgeldig gestuit. De terugvordering van het onverschuldigd be-
taalde van 3 juni 1996 heeft de verjaring overeenkomstig die zelfde paragraaf eveneens 
rechtsgeldig gestuit. Aangezien de rechtsvordering tot terugvordering binnen de wettelijke 
termijn is ingesteld, kan het volledige onverschuldigde bedrag teruggevorderd worden".

Grieven
In haar conclusie na heropening van het debat betoogde de eiseres dat het beginpunt 

van de verjaringstermijn van de terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde presta-
ties, bepaald in artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966, de datum was 
waarop de administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën beslist heeft om 
haar een rustpensioen ten laste van de overheid toe te kennen, d.i. 30 november 1993.

Wanneer, luidens dat artikel 21, §3, tweede lid, de onverschuldigde uitbetaling haar 
oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een voordeel in een andere regeling 
dan deze bedoeld in §1, verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden te reke-
nen vanaf de datum van de beslissing die het voornoemde voordeel toekent of verhoogt. 
Onder datum van de beslissing wordt de datum verstaan waarop de onverschuldigde cu-
mulatie van dat voordeel en de door de verweerder betaalde prestaties ontstaat, wat de 
verweerder het recht geeft om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen. Die cumula-
tie ontstaat door de beslissing tot toekenning of verhoging in de andere regeling of, op zijn 
minst, door de inwerkingtreding van de administratieve akte met individuele draagwijdte, 
welke plaatsvindt zodra ze aan de begunstigde ter kennis is gebracht. Het tijdstip van ken-
nisgeving aan de verweerder van de beslissing heeft bijgevolg geen belang, aangezien ar-
tikel 21, §3, tweede lid, er voor het overige niet toe strekt de verweerder te beschermen te-
gen de fouten die de instellingen, die in de verschillende regelingen voordelen toekennen, 
bij het doorsturen van gegevens zouden begaan.

Het arrest erkent of betwist op zijn minst niet dat de beslissing in de andere regeling, 
met name de beslissing van de administratie der pensioenen van het Ministerie van Finan-
ciën, op 30 november 1993 is genomen; het erkent dat de eiseres hiervan in kennis is ge-
steld vóór 1 december 1995. Het arrest oordeelt dat de datum van de administratieve be-
slissing in de andere regeling en de datum van haar kennisgeving aan de begunstigde geen 
weerslag hebben op verweerders recht tot terugvordering, op grond dat het beginpunt van 
de verjaringstermijn van zes maanden de datum is waarop die beslissing aan de laatstge-
noemde ter kennis is gebracht, te weten 1 december 1995. Het arrest schendt bijgevolg ar-
tikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966.

Het arrest, dat niet nagaat op welke datum de beslissing van de administratie der pensi-
oenen van het Ministerie van Financiën werd genomen en aan de eiseres ter kennis werd 
gebracht, stelt het Hof op zijn minst niet in staat zijn toezicht op de wettigheid van de be-
slissing uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 34, §1, 1°, 249, 270, 1°, en 272, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest zegt voor recht dat de eiseres de verweerder een ten onrechte uitbetaald be-
drag van 18.073,71 euro verschuldigd is, op grond van alle redenen die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd.

Grieven
In haar conclusie in hoger beroep verzocht de eiseres het arbeidshof subsidiair om het 

beroepen vonnis te bevestigen, dat beslist had dat de verweerder alleen aanspraak kon ma-
ken op de terugvordering van het nettobedrag van het aan de eiseres gestorte overlevings-
pensioen en de heropening van het debat bevolen had om die instelling in staat te stellen 
een nieuwe berekening van het onverschuldigd betaalde voor te leggen, waarin geen reke-
ning werd gehouden met de bedrijfsvoorheffing die de verweerder ingehouden had en aan 
de belastingen gestort had.

De verweerder betoogde dat hij "het recht had om het bruto belastbare bedrag van de 
schuld terug te vorderen, met inbegrip van de voorschotten die als bedrijfsvoorheffing aan 
de belastingen waren gestort", en verzocht het arbeidshof om zijn hoger beroep gegrond te 
verklaren en de eiseres te veroordelen tot  terugbetaling van een bedrag van 18.073,71 
euro, d.i. het brutobedrag dat onrechtmatig was uitbetaald na aftrek van een teruggekregen 
bedrag van 193,01 euro.

Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerder gegrond verklaart, antwoordt met 
geen enkele overweging op het omstandige verweer van de eiseres, die uiteenzette waar-
om de terugvordering alleen betrekking kon hebben op de door de verweerder betaalde 
nettobedragen, met uitsluiting van de bedragen die hij als bedrijfsvoorheffing ingehouden 
had. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Krachtens de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, daarenboven, veron-
derstelt de terugbetaling van het onverschuldigde betaalde niet alleen dat degene die de te-
rugbetaling vordert, het ten onrechte heeft betaald, maar ook dat degene van wie de terug-
betaling gevorderd wordt, het bedrag waarvan de terugbetaling gevorderd wordt, ontvan-
gen heeft.

Krachtens artikel 249 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt de belasting 
geheven bij wijze van voorheffingen; krachtens artikel 270, 1°, is de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd door zij die, als schuldenaar, pensioenen, renten en toelagen betalen of toe-
kennen in de zin van de artikelen 23, §1, 5°, en 34, §1, 1°, van datzelfde wetboek; krach-
tens artikel 272 hebben die belastingschuldigen het recht op de belastbare inkomsten de 
desbetreffende voorheffing in te houden.

Uit die samen gelezen bepalingen kan worden afgeleid dat de gepensioneerde geen en-
kel recht kan doen gelden om de bedrijfsvoorheffing te ontvangen en deze niet ontvangt 
op het overlevingspensioen voor werknemers. Er kan dus niet worden beschouwd dat hij 
de voorheffing ontvangen heeft in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek en hij is bijgevolg niet gehouden deze aan de verweerder terug te betalen.

Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerder gegrond verklaart en voor recht zegt 
dat de eiseres hem een ten onrechte uitbetaald bedrag van 18.073,71 euro verschuldigd is, 
waarvan niet betwist wordt dat het de bedrijfsvoorheffingen bevat,  schendt alle in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grond-
wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
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overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische 
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, voorziet voor de terugvordering van 
de in de eerste paragraaf van dit artikel bedoelde prestaties in een bijzonder be-
ginpunt voor de verjaringstermijn, wanneer de onverschuldigde uitbetaling haar 
oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel 
of van een voordeel in een andere regeling dan deze bedoeld in de voormelde 
eerste paragraaf.

Luidens die wetsbepaling begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de datum 
van de beslissing die de voormelde voordelen toekent of verhoogt.

Met dit bijzonder beginpunt heeft de wetgever willen voorkomen dat de terug-
vordering van de onverschuldigde prestaties zouden verjaren voordat de uitbeta-
lingsinstelling kon vaststellen dat de toegekende prestaties niet verschuldigd wa-
ren.

Bij het toekennen of verhogen van een voordeel in een andere regeling dan die 
bedoeld in de eerste paragraaf van dat artikel 21, kan de uitbetalingsinstelling het 
onverschuldigd karakter van de reeds toegekende prestaties pas vaststellen nadat 
zij kennisgenomen heeft van de beslissing die dat voordeel toekent of verhoogt.

Met de bewoordingen "vanaf de datum van de beslissing", bedoelt die bepaling 
dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing 
aan de uitbetalingsinstelling.

Zowel de datum van die beslissing als de datum van haar kennisgeving aan de 
begunstigde hebben geen enkele weerslag op het ingaan van de verjaringstermijn 
van de rechtsvordering van de uitbetalingsinstelling tot terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde.

Het middel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht.
Tweede middel
Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de in het middel weerge-

geven conclusie van de eiseres.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het middel, die 

niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest,  in zoverre het het hoofdberoep ontvankelijk 

verklaart en het bedrag van het onverschuldigd betaalde bepaalt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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 

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

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard. 

Nr. 541

3° KAMER - 6 november 2006

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
UITZONDERING - RECHTER - VERPLICHTING - HEROPENING VAN HET DEBAT - OPENBAAR 
MINISTERIE - ADVIES

De mogelijkheid die de artt. 766, eerste lid, en 767, §3, tweede lid, Ger. W., de partijen 
biedt om, nadat de rechter de sluiting van het debat heeft uitgesproken en het openbaar  
ministerie zijn advies heeft gegeven, ter griffie conclusies neer te leggen die uitsluitend  
betrekking  hebben  op  de  inhoud  van  dat  advies,  is  helemaal  geen  afwijking  op  de 
toepassing, door de rechter, van art. 774, tweede lid, van datzelfde wetboek.  (Art. 774, 
tweede lid, Ger.W.)

(LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 december 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 766, inzonderheid eerste lid, 767, inzonderheid §3, en 774, inzonderheid 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst de rechtsvordering van de eiser, die ertoe strekt de verweerster te doen 

veroordelen tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag van 523,06 euro af, 
op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en in-
zonderheid op grond dat :

"Aangezien niet betwist wordt dat [de verweerster] slechts recht had op 328.750 BEF 
of  8.149,50  euro  in  plaats  van  349.850  BEF  of  8.672,55  euro,  heeft  laatstgenoemde 
21.100 BEF of 523,06 euro te veel ontvangen;

Wat [de] terugbetaling [van dit bedrag] betreft, voert het openbaar ministerie in zijn uit-
stekend advies artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde aan, dat bepaalt:

'Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materi-
ële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe be-
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slissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten in-
gaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.

Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de ver-
gissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op de eerste dag 
van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht';

Beide partijen hebben in hun replieken op dit advies hun standpunt uiteengezet zonder 
een heropening van het debat te vragen. De zaak is dus in staat van wijzen."

Grieven
Uit de processtukken blijkt dat geen enkele partij artikel 17, tweede lid, van de wet van 

11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde had aangevoerd.
In zijn advies heeft het openbaar ministerie alleen artikel 17, eerste en tweede lid, van 

die wet weergegeven, waarbij het vaststelt dat "de partijen zich niet hebben uitgesproken 
over de mogelijke toepassing van die bepaling" en concludeert dat "zij daartoe uitgeno-
digd zouden moeten worden", en aldus het arbeidshof voorstelt om het debat te herope-
nen.

Krachtens artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechter de eerbiediging van het recht van verdediging oplegt, moet de rechter die zijn 
beslissing grondt op een middel dat niet door de partijen is aangevoerd, die partijen de 
mogelijkheid bieden er tegenspraak over te voeren.

Artikel 767, §3, van het Gerechtelijk Wetboek staat de partijen alleen toe om binnen de 
in artikel 766, §1, bepaalde termijn, die voor elke partij dezelfde is, ter griffie conclusie 
neer te leggen, uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat advies; het voert geen de-
bat op tegenspraak tussen die partijen in en biedt hen niet de mogelijkheid om nieuwe 
stukken neer te leggen.

Uit  de omstandigheid alleen dat  "beide partijen in hun replieken op dit  advies  hun 
standpunt hebben uiteengezet zonder een heropening van het debat te vragen", kan niet 
worden afgeleid dat het recht van verdediging geëerbiedigd werd. Het arrest, dat op grond 
van die omstandigheid oordeelt dat "de zaak dus in staat van wijzen is" en de rechtsvorde-
ring van de eiseres verwerpt op grond van een middel dat niet door de partijen was aange-
voerd, schendt bijgevolg de artikelen 766, inzonderheid eerste lid, 767, §3, en 774, inzon-
derheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging (schending van alle, in het middel bedoelde wettelijke bepalin-
gen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Krachtens  artikel  774,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  moet  de 

rechter de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering geheel of ge-
deeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden aangevoerd.

De mogelijkheid die de artikelen 766, eerste lid, en 767, §3, tweede lid, van 
dat wetboek, de partijen bieden om conclusies neer te leggen nadat de rechter de 
sluiting van het debat heeft uitgesproken en het openbaar ministerie zijn advies 
heeft gegeven, heeft uitsluitend betrekking op de inhoud van dat advies en houdt 
geen enkele afwijking in van de toepassing, door de rechter, van voormeld arti-
kel 774, tweede lid.

Het arrest, dat, om te beslissen dat "de zaak [...] in staat van wijzen is" en om 
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de vordering van de eiseres af te wijzen op grond van artikel 17, tweede lid, van 
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzeker-
de, dat door geen enkele partij vóór de sluiting van het debat was aangevoerd, 
oordeelt dat "beide partijen in hun replieken op [het] advies [...] van het openbaar 
ministerie [dat] [...] artikel 17 van het handvest van de sociaal verzekerde aan-
voert [...], hun standpunt uiteengezet hebben zonder de heropening van het debat 
te vragen", schendt de artikelen 766, eerste lid, 767, §3, tweede lid, en 774, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste 

middel of van het tweede of het derde middel, die niet tot ruimere cassatie kun-
nen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk 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 

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

6 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch. 

Nr. 542

2° KAMER - 7 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - CASSATIEBEROEP NA EINDBESLISSING TEGEN BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER - AANVECHTEN VAN BEZWAREN - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP NA EINDBESLISSING TEGEN BESCHIKKING VAN VERWIJZING 
DOOR DE RAADKAMER - TOEZICHT VAN HET HOF - DRAAGWIJDTE

1º  Niet  ontvankelijk  bij  gebrek  aan  belang  is  het  cassatieberoep,  ingesteld  na  de 
eindbeslissing, tegen de beschikking van verwijzing door de raadkamer met betrekking  
tot het bestaan van bezwaren1. 

2º  Wanneer  de  beklaagde,  na  de  eindbeslissing  op  de  strafvordering,  cassatieberoep 

1 Cass., 21 maart 2006, AR P.06.0211.N, nr.166.
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instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst,  
zijn het toezicht van het Hof en de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt  
tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht2. 

(M. T. G. WAETERLOOS, in hoedanigheid van curator van het faillissement van de Bouwcoördinatie & Diensten n.v.)

ARREST

(A.R. P.06.1003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep 110/2005 is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep 

te Gent, correctionele kamer, van 19 april 2005.
Het cassatieberoep 60159 is gericht tegen de verwijzingsbeschikking van de 

raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 5 september 2001.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging A.
In zoverre het cassatieberoep 60159 gericht is tegen de beslissing van de be-

schikking van de raadkamer, die de eiser wegens de telastlegging A naar de cor-
rectionele rechtbank verwijst, is het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

2.  Na het eindarrest kan het  bestaan van bezwaren niet meer aangevochten 
worden. Dergelijke betwisting vertoont geen belang meer daar de beklaagde zich 
voor de feitenrechter over de gegrondheid van de strafvervolging heeft kunnen 
verdedigen en het eindarrest daarover uitspraak doet.

3. De beschikking van de raadkamer oordeelt dat er tegen de eiser wat de te-
lastlegging B1 betreft, voldoende bezwaren bestaan en verwijst hem daarvoor 
naar de correctionele rechtbank.

In zoverre het cassatieberoep 60159 gericht is tegen de beslissingen van de be-
schikking van de raadkamer over de bezwaren met betrekking tot de door het ar-
rest bewezen verklaarde telastlegging B1, is het bij gebrek aan belang evenmin 
ontvankelijk. 

4. Op burgerlijk gebied veroordeelt het arrest de eiser tot de betaling van een 
voorschot. Dit is geen eindbeslissing. 

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep 110/2005 niet ont-
vankelijk.

Middel
5. Anders dan het middel aanvoert, onderzoekt het arrest de bevoegdheid van 

de appelrechters. 

2 Cass., 28 nov. 2001, AR P.01.1172.F, nr 653 en 5 dec. 2001, AR P.01.1115.F, nr 674. 
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. Het arrest spreekt de eiser vrij wegens de telastlegging A.
In zoverre het aanvoert dat de appelrechters niet bevoegd waren kennis te ne-

men van de telastlegging A, is het middel bij gebrek aan belang niet ontvanke-
lijk.

7. Er kan geen samenhang meer bestaan tussen een feit dat niet bewezen is 
verklaard en een ander bewezen verklaard feit. 

In zoverre het middel aanvoert dat er samenhang bestaat tussen de feiten van 
de telastlegging A waarvoor de eiser is vrijgesproken en deze van de telastleg-
ging B1 waarvoor hij tot straf is veroordeeld, faalt het naar recht.

8. Voor het overige is het aangevoerde motiveringsgebrek afgeleid uit de ver-
geefse aangevoerde onwettigheid met betrekking tot de onbevoegdheid van de 
correctionele rechtbank. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
9. Wat de verwijzingsbeschikking van 5 september 2001 betreft, zijn de regels 

betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht om kennis te nemen van de 
door het arrest bewezen verklaarde feiten, nageleefd.

10. Wat het arrest betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de 
wet gewezen. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. L. Van Damme, Brussel. 

Nr. 543

2° KAMER - 7 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING WAARBIJ DE 
PERSOONLIJKE VERSCHIJNING WORDT BEVOLEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BESLISSING 
WAARBIJ DE PERSOONLIJKE VERSCHIJNING WORDT BEVOLEN - AFWEZIGHEID VAN RECHTSMIDDELEN

1º en 2° Nu krachtens artikel 185, §2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van  
de  rechtbank  waarbij  de  persoonlijke  verschijning  wordt  bevolen,  geen  enkel  
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rechtsmiddel kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing  
ook geen cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing1

(V.)

(A.R. P.06.1062.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

7 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: 
mr. K. De Hertogh, Brussel. 

Nr. 544

2° KAMER - 8 november 2006

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
VEROORDELING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND 
- TOEPASSINGSVOORWAARDE – WILLENS EN WETENS BEGANE FOUT - DRAAGWIJDTE

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSOON - RECHTSPERSOON 
VERANTWOORDELIJK GESTELD WEGENS HET OPTREDEN VAN EEN GEÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE 
PERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE – WILLENS EN WETENS 
BEGANE FOUT - DRAAGWIJDTE

3º VERZET - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID - UITWERKING

4º VERZET - BESLISSINGEN OVER DE ONTVANKELIJKHEID EN DE GEGRONDHEID VAN HET VERZET - 
ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN - GEVOLG

1º  en 2°  Artikel  5,  tweede lid,  van het  Strafwetboek,  dat  de gevallen  regelt  waarin  de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding  
zijn wegens eenzelfde misdrijf,  voert  een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door  
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld1. 

3º Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij  
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om  
binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp  
van de eerste beslissing. 

4º  De  rechter  kan  eerst  uitspraak  doen  over  de  ontvankelijkheid  van  het  verzet  en  
vervolgens, wanneer het verzet ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke beslissing, over  
de  gegrondheid  ervan;  in  dat  geval  kan  hij  op  de  eerder  beslechte  kwestie  van  de  
ontvankelijkheid niet meer terugkomen2. 

(S. e.a. T. HET WAALSE GEWEST e.a.)

1 Zie Cass., 12 april 2000, AR P.00.0007.F, nr 248. 
1 Zie concl. O.M. 
2 O. MICHIELS, “L'opposition en procédure pénale”,  Les dossiers du journal des tribunaux, nr 47, 
Larcier,  2004,  p.  97;  R.  DECLERCQ, R.P.D.B.,  aanvulling,  Dl.  VIII,  v°  Opposition  en  matière 
répressive, p. 497, nr. 163. 
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
(...)
In dit middel verwijten de eisers het bestreden arrest hen te veroordelen samen met de 

rechtspersoon waarvan zij de bestuurders zijn, zonder zich vooraf over de ernst van hun 
respectieve fouten uit te spreken.

Het  arrest  verklaart  de  feiten die de eisers worden ten laste gelegd,  zoals  zij  in de 
dagvaarding zijn geformuleerd, bewezen: de exploitatie van een als gevaarlijk, hinderlijk 
of  ongezond  ingedeelde  inrichting,  zonder  toelating  van  de  bevoegde  administratieve 
overheid, de exploitatie van een inrichting van klasse 2, zonder houder te zijn van een 
milieuvergunning,  het  achterlaten  en  verplaatsen  van  afvalstoffen  in  weerwil  van  de 
wettelijke en reglementsbepalingen, de vestiging en exploitatie van een centrum voor de 
nuttige toepassing of verwerking van afvalstoffen zonder vereiste wettelijke toelating, en 
het gewoonlijk gebruiken van een stuk grond voor het stockeren van één of meerdere 
afgedankte  voertuigen,  schroot,  materiaal  of  afval,  zonder  voorafgaande  schriftelijke 
stedenbouwvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

De eisers voeren aan dat de appelrechters, enerzijds, nergens uitleggen wie de zwaarste 
fout  heeft  begaan  -  de  bestuurders  of  de  V.Z.W.  -,  en  anderzijds,  dat  zij  nergens  in 
aanmerking hebben genomen dat  de  bestuurders  van de V.Z.W. de fouten willens  en 
wetens zouden hebben begaan.

Zij leiden hieruit af dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid die door de appelrechters 
in aanmerking wordt genomen, niet naar recht verantwoord is.

Wanneer een misdrijf werd gepleegd door zowel een natuurlijk persoon als door een 
rechtspersoon, voert artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, een strafuitsluitingsgrond 
in  ten gunste  van degene die  de minst  zware  fout heeft  begaan,  in  die zin  dat alleen 
degene die de zwaarste fout heeft begaan kan worden veroordeeld.

Die  bepaling schrijft  nochtans  voor  dat  de  rechtspersoon samen met  de  natuurlijke 
persoon verantwoordelijk kan gesteld worden, indien de dader van het misdrijf "wetens en 
willens" heeft gehandeld.

Die cumulatie is van toepassing zowel op misdrijven die opzettelijk zijn gepleegd als 
op misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd3.

Het  feit  dat  het  decreet  betreffende  de  afvalstoffen  en  dat  betreffende  de 
milieuvergunning geen uitdrukkelijk moreel bestanddeel voor het misdrijf bepalen, is van 
geen tel.  In het geval van dergelijke, zogenaamde reglementaire misdrijven, wordt het 
moreel bestanddeel afgeleid uit  de fout die uit het  plegen van het misdrijf vortvloeit4. 
Maar de vereiste van een dergelijk moreel (niet opzettelijk) bestanddeel belet niet dat een 
dergelijk misdrijf eveneens willens en wetens kan gepleegd zijn.

Immers, om vast te stellen of de natuurlijke persoon "de fout willens en wetens heeft 
begaan",  moet  de  rechter  letten op diens concrete  geestesgesteldheid op het  ogenblik 
waarop hij de handeling stelt die zijn verantwoordelijkheid in het gedrang brengt, en niet 
op de wettelijke kwalificatie van het feit5.

3 Cass., 4 maart 2003, AR P.02.1249.N,  AC., 2003, nr. 149, met concl. procureur-generaal M. DE 
SWAEF, toen advocaat-generaal). Uit enkele voorbeelden uit de parlementaire voorbereiding, blijkt dat 
"wetens  en  willens"  handelen  ook  mogelijk  is  bij  misdrijven  die  geen opzet  vereisen  (Gedr.St., 
Senaat, 1998-1999, nr. 1-1217/6, p.23.
4 D. VANDERMEERSCH,  Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2006, p. 
125-126.
5 Conclusie  procureur-generaal  M. DE SWAEF,  toen  advocaat-generaal,  Cass.,  4  maart  2003,  AR 
P.02.1249.N,  A.C., 2003, nr. 149; A. MISONNE,  La responsabilité pénale des personnes morales en 
Belgique, handelingen van het colloquium Projucit van 6 mei 2004 te Namen, Die Keure, p. 128 en p. 
150;  zie  eveneens  M.  FAURE,  "La  responsabilité  pénale  des  personnes  morales:  regard  sur  la 



Nr. 544 - 8.11.06 HOF VAN CASSATIE 2247 

Die mening wordt door een meerderheid van de rechtsleer gedeeld6.
Daardoor wordt de functie van de natuurlijke persoon, die van hem een goed ingelicht 

iemand maakt (of toch iemand die het zou moèten zijn) en die hem een verplichting tot 
handelen  geeft,  een  doorslaggevend  criterium,  evenals  het  feit  dat  de  beklaagde 
meermaals werd verwittigd, doch nooit heeft gereageerd7.

Daartoe neemt het bestreden arrest  de redenen over waarmee de eerste rechter "het 
gedrag van de beklaagden hekelde die al jaren talmen met hun verplichting tot sanering 
van de plaats".

Het beroepen vonnis wees met name erop dat de eisers "de beloftes tot regularisering 
doch  ook  de  vertragingsmanoeuvres  hebben  aaneengeregen;  dat  zij  voldoende  de  tijd 
hebben gekregen om de wederrechtelijke toestand van hun exploitatie te regulariseren, dit 
alles  tevergeefs,  ondanks  het  aanzienlijke  geduld  van  de  bevoegde  administratieve 
overheid; dat de verklaringen die de beklaagde S. op de terechtzitting van 10 januari 2005 
heeft afgelegd, perfect de houding van de eisers samenvatten, met name dat zij beseften 
dat zij  strafbare feiten pleegden maar dat zij  daarmee doorgingen, omdat zij  daarvoor 
noch de benodigde tijd, noch de financiële middelen over hadden".

Met  die  overwegingen  stellen  de  appelrechters  volgens  mij  vast  dat  de  eisers  het 
misdrijf willens en wetens hadden gepleegd.

Zij omkleden bijgevolg hun beslissing om aan de concrete geestesgesteldheid van de 
eisers geen strafuitsluitingsgrond toe te kennen, regelmatig met redenen en verantwoorden 
haar naar recht.

Bijgevolg kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0060.F – P.06.0765.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eisers zijn gericht tegen een arrest, op 6 december 

2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Het cassatieberoep van de eiseres is gericht tegen een arrest, op 26 april 2006 

gewezen door datzelfde hof. 
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De bestreden arresten doen uitspraak over de strafvordering die tegelijkertijd 

jurisprudence",  Amén.,  2004,  p.  129  e.v.  waar  de  auteur,  voor  de  toepassing  van  dit  criterium, 
verwijst naar een benadering in concreto.
6 F. KEFER, "La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance 
d'entreprise", Le point sur le droit pénal, Luik, CUP, 2005, p. 26; Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 
tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen",  T.R.V., 1999, 466-
469;  contra A. MASSET,  "La loi  du 4 mai 1999 instaurant la  responsabilité  pénale des  personnes 
morales: une extension du filet pénal modalisée", J.T., 1999, p. 656.
7 Zie de rechtspraak vermeld door A. MISONNE, op.cit., p. 129 en 130.
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tegen de eisers en de eiseres is ingesteld wegens misdrijven die hun gemeen-
schappelijk zijn.

De eiseres is een rechtspersoon waarvan de drie eisers bestuurder zijn.
Het arrest van 26 april 2005 doet uitspraak over het verzet dat door de eiseres 

tegen het arrest van 6 december 2005 is ingesteld, waarbij zij bij verstek werd 
veroordeeld.

Er is bijgevolg grond om de cassatieberoepen samen te voegen en, in één enkel 
arrest, erover uitspraak te doen.

A. Over de cassatieberoepen die door de eisers tegen het arrest van 6 december 
2005 zijn ingesteld:

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen 
hen ingestelde strafvordering:

Over het eerste middel:
De eisers verwijten het bestreden arrest dat zij worden veroordeeld samen met 

de rechtspersoon, waarvan zij de bestuurders zijn, zonder dat het zich vooraf uit-
spreekt over de ernst van hun respectieve fouten en zonder vast te stellen of zij 
willens en wetens hebben gehandeld. Zij leiden daaruit af dat de cumulatie van 
aansprakelijkheden die door de appelrechters in aanmerking wordt genomen, niet 
naar recht verantwoord is.

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het 
geding zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor 
degene die de minst zware fout heeft begaan.

Die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid of 
onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens 
heeft gehandeld.

Het arrest verklaart de feiten die de eisers worden ten laste gelegd, zoals zij in 
de dagvaarding zijn geformuleerd, bewezen : de exploitatie van een als gevaar-
lijk, hinderlijk of ongezond ingedeelde inrichting, zonder toelating van de be-
voegde administratieve overheid, de exploitatie van een inrichting van klasse 2, 
zonder houder te zijn van een milieuvergunning, het achterlaten en verplaatsen 
van afvalstoffen in weerwil van de wettelijke en reglementsbepalingen, de vesti-
ging en exploitatie van een centrum voor nuttige toepassing of verwerking van 
afvalstoffen zonder de vereiste wettelijke toelating, en het aanhoudend gebruik 
maken van een terrein voor de opslag van één of meerdere afgedankte voertui-
gen, schroot, materialen of afval, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukke-
lijke stedenbouwvergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Het arrest vermeldt dat de feiten van die telastleggingen, voor ieder van de ei-
sers,  uit eenzelfde misdadig opzet  voortkomen en het  neemt de redenen over 
waarmee de eerste rechter "het gedrag van de [verweerders] aan de kaak heeft 
gesteld die al jaren talmen met hun verplichting tot sanering van het terrein".

Het beroepen vonnis wees er dienaangaande op dat de eisers "de beloftes tot 
regularisering doch ook de vertragingsmanoeuvres hebben aaneengeregen; dat 
zij voldoende de tijd hebben gekregen om de wederrechtelijke toestand van hun 
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exploitatie te regulariseren, dit alles tevergeefs, ondanks het aanzienlijke geduld 
van de bevoegde administratieve overheid; dat de verklaringen die de beklaagde 
S. op de terechtzitting van 10 januari 2005 heeft afgelegd, perfect de houding 
van de [eisers] samenvatten, met name dat zij beseften dat zij strafbare feiten 
pleegden maar dat zij daarmee doorgingen, omdat zij daarvoor geen tijd noch fi-
nanciële middelen over hadden".

Uit die uiteenzetting blijkt dat het moreel bestanddeel dat tegen de eisers in 
aanmerking wordt genomen de kwade trouw en niet het gebrek aan voorzorg en 
voorzichtigheid is.

De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing om de strafuitsluitings-
grond die in het middel wordt aangevoerd niet toe te passen, regelmatig met re-
denen en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede en derde middel:
In zoverre het onderzoek ervan het Hof zou verplichten om de feitelijke gege-

vens van de zaak na te gaan, waarvoor het niet bevoegd is, zijn de middelen niet 
ontvankelijk.

Voor het overige verklaart het bestreden arrest jegens de eisers alleen feiten 
bewezen die gepleegd zijn nadat dezen, bij arrest van 20 december 2000, een op-
schorting van de uitspraak van de veroordeling hebben verkregen, voor misdrij-
ven die tot op die dag zijn gepleegd.

In tegenstelling tot wat de eisers aanvoeren, blijkt dus niet dat zij tweemaal 
voor dezelfde feiten werden berecht, noch dat de tweede beslissing hen bijgevolg 
schuldig verklaarde aan misdrijven waarvoor de eerste beslissing hen zou hebben 
vrijgesproken.

Ten slotte blijkt niet dat de eisers de verzegeling van de plaats hebben aange-
voerd als iets wat het aanhouden van de onwettige exploitatie ervan in de weg 
stond. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt immers niet dat 
de eisers een schriftelijke conclusie hebben neergelegd, noch dat zij mondeling 
hebben geconcludeerd.

Door de telastleggingen zoals zij in de dagvaarding omschreven waren bewe-
zen te verklaren, omkleden de appelrechters bijgevolg hun beslissing regelmatig 
met redenen.

In zoverre kunnen de middelen niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de door de 

verweerster ingestelde rechtsvordering :
De eisers voeren geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres tegen het arrest van 26 april 2006 :
Over het ambtshalve middel dat de schending van de artikelen 187, zesde lid, 

en 208 van het Wetboek van Strafvordering aanvoert:
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Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waar-
bij hij bij verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht 
de rechter om binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen 
over het voorwerp van de eerste beslissing.

De rechter kan eerst uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het verzet en 
vervolgens, wanneer het rechtsmiddel ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke 
beslissing, over de gegrondheid ervan. Ofschoon de rechter na een dergelijke 
verklaring de grond van de zaak moet onderzoeken, kan hij op de eerder beslech-
te kwestie van de ontvankelijkheid niet meer terugkomen.

Het bestreden arrest verklaart het verzet van de eiseres niet ontvankelijk op 
grond dat de uitoefening van dit rechtsmiddel niet werd beslist of goedgekeurd 
door de lasthebber ad hoc die door de correctionele rechtbank is aangewezen om, 
met toepassing van artikel 2bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van beroep van 6 februari 
2006, dat door de voorzitter en de griffier is ondertekend, vermeldt evenwel dat 
"Meester Hannon het probleem opwerpt van het ontbreken van een lasthebber ad 
hoc; Meester Thomas verschaft hierover uitleg; op vordering van het openbaar 
ministerie verklaart het hof het verzet ontvankelijk en verdaagt het de zaak naar 
de terechtzitting van 20 maart 2006".

De appelrechters konden dus niet zonder schending van de in het middel aan-
gegeven wetsbepalingen verzuimen om uitspraak te doen over de grond van de 
zaak, door een verzet niet ontvankelijk te verklaren dat zij nochtans, volgens het 
proces-verbaal, op de inleidende terechtzitting ontvankelijk hadden verklaard.

Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door de eiseres wordt aan-
gevoerd, aangezien dit niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die onder de nummers P.06.0060.F en P.06.0765.F van de al-

gemene rol zijn ingeschreven.
Vernietigt het bestreden arrest van 26 april 2006.
Verwerpt de cassatieberoepen van de drie eisers.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de drie eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Thomas, Verviers. 
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Nr. 545

2° KAMER - 8 november 2006

1º VERZET - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - 
OVERMACHT - BEGRIP

2º VERZET - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - 
OVERMACHT - FEITELIJKE BEOORDELING - OPSLUITING IN HET BUITENLAND

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - VOORWAARDEN WAARONDER EEN 
RECHTSMIDDEL WORDT AANGEWEND - TOEPASBAARHEID

4º VERZET - STRAFZAKEN - VOORWAARDEN WAARONDER EEN RECHTSMIDDEL WORDT AANGEWEND 
- ARTIKEL 6.3.B, E.V.R.M. - TOEPASBAARHEID

5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - 
ONGELIJKE BEHANDELING DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBEPALINGEN WAARVAN DE SCHENDING 
WORDT AANGEVOERD - GEVOLG

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - ONGELIJKE BEHANDELING DIE NIET VOORTVLOEIT UIT DE WETSBEPALINGEN WAARVAN DE 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD - GEVOLG

1º Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het verstrijken  
van  de wettelijke  termijn  is  ingesteld,  kan alleen voortvloeien  uit  een omstandigheid 
buiten de wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch vermeden kon worden. 

2º  De  rechter  beoordeelt  in  feite  of  de  aangevoerde  omstandigheden  een  geval  van  
overmacht uitmaken; hij kan naar recht oordelen dat het feit van in het buitenland te zijn  
opgesloten geen geval van overmacht is dat de ontvankelijkheid rechtvaardigt van een 
verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld1. 

3º en 4° Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de  
rechtbanken  waarborgt,  houdt  geen  verband  met  de  voorwaarden  waaronder  een  
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 

5º en 6° Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de  
wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat  
het K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland 
zijn opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof  
moeten worden gesteld2. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0488.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in 

diezelfde taal is gewezen op 2 maart 2006 door het Hof van Beroep te Luik, cor-
rectionele kamer. 

1 Cass., 6 jan. 1999, AR P.98.1510.F, nr 5. 
2 Ibid.
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Bij beschikking van 31 maart 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij verstekvonnis van 17 mei 2004 heeft de Correctionele Rechtbank te Eupen 

de eiser tot een gevangenisstraf van twaalf maanden veroordeeld.
Op 5 juli 2004 kon het voormelde vonnis noch aan de persoon van de eiser, 

noch aan zijn woonplaats worden betekend.
Op 21 juli 2004 werd, op verzoek van de procureur des Konings te Eupen, de 

beslissing aan de eiser betekend die opgesloten is in het penitentiair centrum te 
Luxemburg, met tussenkomst van de Luxemburgse overheid.

Op 3 januari 2005 heeft de eiser tegen het voormelde vonnis verzet ingesteld.
Bij vonnis van 12 september 2005 heeft de Correctionele Rechtbank te Eupen 

dit verzet niet ontvankelijk verklaard, aangezien dit werd ingesteld buiten de ter-
mijn die bij artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.

Met het bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep 
van de eiser ontvankelijk doch niet gegrond verklaard. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters, door de beslissing van de eerste 

rechter  te  bevestigen,  het  begrip  overmacht  hebben  miskend.  De  eiser  werpt 
dienaangaande op dat, ofschoon het op 17 mei 2004 uitgesproken vonnis hem 
persoonlijk op 21 juli 2004 werd betekend, zijn opsluiting in het buitenland de 
uitoefening van dit rechtsmiddel bij verklaring aan de directeur van de gevange-
nisstraf verhinderde, zodat hij het regelmatig heeft ingesteld binnen de vijftien 
dagen die volgen op zijn invrijheidstelling.

Krachtens artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering kan hij die bij ver-
stek is veroordeeld, mits de tussenkomst van een deurwaarder, in verzet komen 
tegen het veroordelend vonnis binnen een termijn van vijftien dagen na de dag 
waarop het is betekend of, indien de betekening niet aan de persoon is gedaan, 
binnen de termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening 
kennis heeft gekregen. Overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt die termijn met vijftien dagen verlengd wanneer de eiser in verzet in een 
aangrenzend land verblijft. 

Evenwel kan, met toepassing van artikel 2 van het Koninklijk besluit nr. 236 
van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvor-
dering ten opzichte van de gedetineerden, de eiser op verzet die binnen het Rijk 
is opgesloten en die niet in het bezit is van het vereiste bedrag om de kosten van 
de deurwaardersakte te dekken, binnen dezelfde termijn tegen zijn strafrechtelij-
ke veroordeling in verzet komen bij verklaring aan de directeur van de strafin-
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stelling of aan zijn gevolmachtigde.
Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het ver-

strijken van de wettelijke termijn is ingesteld, kan alleen voortvloeien uit een 
omstandigheid buiten de wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch ver-
meden kon worden.

De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een geval 
van overmacht uitmaken. Het Hof is alleen bevoegd om te onderzoeken of de 
rechter, uit de omstandigheden die hij in aanmerking neemt, al dan niet wettig 
overmacht heeft kunnen afleiden.

Te dezen vermeldt het arrest dat "de [eiser] niet bewijst dat hij in de onmoge-
lijkheid zou geweest zijn om de noodzakelijke schikkingen te treffen om tijdig 
een Belgische advocaat ter verdediging van zijn rechten te mandateren".

Aldus beslissen de appelrechters wettig dat het feit van in het buitenland te zijn 
opgesloten geen geval van overmacht was.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De eiser verwijt het arrest dat het een regel toepast die de artikelen 10, 11 en 

191 van de Grondwet schendt, wanneer het de niet-ontvankelijkheid bevestigt 
van zijn verzet dat buiten de termijn van vijftien dagen na de betekening van het 
verstekvonnis aan zijn persoon is ingesteld. Hij voert aan dat vermits hij toen in 
het buitenland was opgesloten, hij in tegenstelling met een Belgische gedetineer-
de geen verzet heeft kunnen instellen bij verklaring aan de directeur van de straf-
inrichting, zoals bepaald bij artikel 2 van de Koninklijk besluit nr. 236 van 20 ja-
nuari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten 
opzichte van de gedetineerden.

Artikel  191 van de Grondwet beschermt de vreemdelingen die zich op het 
grondgebied van België bevinden. Het is niet van toepassing op een toestand die, 
zoals te dezen, een element van vreemdelingenschap bevat dat, ongeacht de nati-
onaliteit, iedereen betreft die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke pro-
cedure voor een Belgisch rechtscollege.

De eiser voert eveneens aan dat het arrest artikel 6.3, b, van het Verdrag tot 
Bescherming  van  de  Rechten  van  de  Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden 
schendt, als artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering aldus wordt uitge-
legd dat het geen verzet toestaat van een in het buitenland opgesloten gedetineer-
de binnen de termijn van vijftien dagen na de invrijheidstelling.

Die verdragsbepaling die de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht moet worden aangewend.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Voor het overige verzoekt de eiser het Hof om het Arbitragehof een prejudici-

ële vraag te stellen die luidt als volgt : "Schendt artikel 187 van het Wetboek van 
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel samen gelezen 
met artikel 6.3, b, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, wanneer 
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het aldus wordt geïnterpreteerd dat het verzet van iemand die in een buitenlandse 
gevangenis is opgesloten niet ontvankelijk is indien het meer dan vijftien dagen 
na de ontvangst van het verstekvonnis in die buitenlandse gevangenis wordt in-
gesteld,  maar vóór er  vijftien dagen na zijn  invrijheidstelling zijn  verstreken, 
aangezien die persoon die in een buitenlandse gevangenis is opgesloten niet over 
de mogelijkheid beschikt om met een eenvoudige verklaring aan de directeur van 
de gevangenis of zijn gevolmachtigde verzet aan te tekenen overeenkomstig arti-
kel 2 van het Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging 
van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van gedetineerden en 
omdat [de toepassing] van artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering erg 
bemoeilijkt wordt in vergelijking met iemand die in België is opgesloten en die 
gemakkelijker toegang heeft tot Belgische advocaten om zijn verdediging voor te 
dragen  en  de  akte  van  de  rechtspleging  binnen  de  wettelijke  termijn  in  te 
stellen ?"

Het  verschil  in  behandeling  dat  in  de  voormelde  vraag  wordt  aangevoerd, 
vloeit niet voort uit artikel 187 van het Wetboek van Strafvordering, maar uit de 
omstandigheid dat het Koninklijk besluit waarnaar de vraag verwijst niet toepas-
selijk is op personen die in het buitenland zijn opgesloten.

De voorgestelde vraag behoort niet tot deze die, naar luid van artikel 26 van de 
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan dit hof moeten wor-
den gesteld

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

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

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. D. Barth, Eupen. 

Nr. 546

2° KAMER - 8 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - WEGVERKEER - FOUT - OORZAKELIJKHEIDSVERBAND

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - WEGVERKEER - OVERDREVEN SNELHEID - 
ONVERWACHTS OPDUIKEN VAN HET VOERTUIG - FOUT - OORZAKELIJKHEIDSVERBAND

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
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CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BEKLAAGDE - GEEN VEROORDELING - GEBREK AAN BELANG

1º Een fout zonder welke het verkeersongeval toch zou zijn gebeurd, kan niettemin de  
aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zonder die fout, de  
schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden zijn geweest. 

2º  Het  oorzakelijk  verband  tussen  de  onwettige  snelheid  van  een  voertuig  dat  een 
willekeurig voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, vereist  
niet dat de snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg had dat zijn  
opduiken niet kon worden voorzien1. 

3º Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een vonnis of  
van een arrest  dat  op haar  betrekking heeft;  wanneer  het  is  ingesteld  tegen partijen  
waarmee de eiser  geen geding  is  aangegaan en ten  gunste  waarvan het  bestreden  
vonnis geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt,  is  het cassatieberoep niet  
ontvankelijk. 

(B. e.a. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0646.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van 

een vonnis, op 10 maart 2006 in hoger beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi. 

De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser en de verweerder werden vervolgd, de eerste, wegens overtreding van 

de artikelen 8.3, tweede lid, 10.1.3 en 11.1 van het wegverkeersreglement (telast-
leggingen A, B en C) en de tweede wegens overtreding van artikel 12.4 van dit 
reglement (telastlegging D).

Het bestreden vonnis verklaart de strafvordering t.a.v. alle telastleggingen ver-
vallen.

De correctionele rechtbank, waar de burgerlijke rechtsvorderingen aanhangig 
zijn gemaakt die door de eiseressen tegen de beide verweerders, op grond van de 
telastlegging D, zijn ingesteld, heeft beslist dat de bestanddelen van die telastleg-
ging bewezen waren. Volgens het vonnis heeft M. H. zijn parkeerplaats verlaten 
en heeft hij een manoeuvre ingezet om links af te slaan zonder rekening te hou-
den met het opduiken van het voertuig bestuurd door J. B.-G., die voorrang had. 
De appelrechters hebben hieruit afgeleid dat de verweerder een fout had begaan 
die in oorzakelijk verband stond met het ongeval en de schadelijke gevolgen er-
van.

1 Cass., 15 dec. 1993, AR P.93.0874.F, nr 526. 
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Het vonnis wijst er evenwel op dat de eiser B.-G. eveneens een dergelijke fout 
heeft begaan vermits hij met zijn voertuig de toegelaten maximumsnelheid met 
meer dan tien kilometer overschreed.

De rechtbank heeft bijgevolg beslist dat de aansprakelijkheid voor de helft aan 
ieder van de beklaagden toeviel. Volgens het vonnis kan die deling echter niet 
aan C. S., eigenaar van het verongelukte voertuig, worden tegengeworpen, op 
grond dat zij het niet bestuurde op het ogenblik van het ongeval en niet burger-
rechtelijk aansprakelijk was voor J. B.-G.,  de bestuurder ervan. De eiseres S. 
krijgt bijgevolg het totaal van de door haar gevorderde bedragen.

Voor het overige houden de appelrechters, recht doende op het gezamenlijk 
verzoek van de partijen, hun beslissing aan over het bedrag van de door de naam-
loze vennootschap Winterthur-Europe Verzekeringen, in haar hoedanigheid van 
burgerrechtelijk aansprakelijke verzekeraar van de eiser, tegen de verweerders 
ingestelde vordering. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat door de beklaagde J. B.-G. gericht is tegen de 

burgerrechtelijke beschikkingen van het vonnis :
Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een 

vonnis of van een arrest dat op haar betrekking heeft.
Bij de correctionele rechtbank werd geen burgerlijke rechtsvordering door of 

tegen de eiser aanhangig gemaakt. Het cassatieberoep is dus ingesteld tegen par-
tijen waarmee de eiser geen geding heeft aangegaan en ten gunste waarvan het 
bestreden vonnis geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt.

Weliswaar rekent de rechtbank J. B.-G. een medeschuld toe aan de fout die 
door de verweerder M. H. is begaan. Maar die aantijging bewijst niet dat tussen 
de partijen een geding is aangegaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De verweerder heeft evenwel zijn cassatieberoep aan de verweerders doen be-

tekenen, wat kan gelden als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
Wegens de hierna uit te spreken verwerping, is er geen grond om die vordering 

toe te wijzen.
B. Over het cassatieberoep van de burgerlijke partij C. S. :
Aangezien het vonnis de vordering van die partij volledig toewijst, is haar cas-

satieberoep niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
C. Over het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Winterthur-Europe 

Verzekeringen, burgerlijke partij :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het aanspra-

kelijkheidsbeginsel :
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Voor de bodemrechters heeft de eiseres in substantie aangevoerd dat ofschoon 

haar verzekerde aan een onwettige snelheid reed, het opduiken van het voertuig 



Nr. 546 - 8.11.06 HOF VAN CASSATIE 2257 

dat hij bestuurde, evenwel de rechtmatige verwachtingen van de verweerder H. 
niet in de war had gestuurd. Zij leidt daaruit af dat de overdreven snelheid die J. 
B.-G. wordt ten laste gelegd geen oorzakelijk verband had met het ongeval.

Het middel verwijt het vonnis dit oorzakelijk verband in aanmerking te nemen 
zonder na te  gaan of,  ondanks die overdreven snelheid,  het  opduiken van de 
voorranggerechtigde niettemin te voorzien was voor de voorrangschuldige.

De appelrechters mochten dit niet onderzoeken door, zoals zij gedaan hebben, 
zich uit te spreken over het mogelijke oorzakelijke verband tussen de overdreven 
snelheid die de eiser wordt verweten en de omvang van de schade uit de aanrij-
ding. Aangezien de fout in de overdreven snelheid lag, moest de rechtbank on-
derzoeken of, zonder die overdreven snelheid, de schade even groot zou zijn ge-
weest. Dit onderzoek, dat door de rechtbank is verricht, vermits de rechtbank 
voor de overdreven snelheid van de eiser naar de schadelijke gevolgen van het 
ongeval verwees, verantwoordt de beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Volgens het middel kon het vonnis, door niet vast te stellen dat de onwettige 

snelheid van de voorranggerechtigde de normale verwachtingen van de voor-
rangschuldige  in  de war heeft  kunnen sturen,  niet  beslissen dat  die  snelheid, 
evenals het misdrijf dat deze laatste wordt ten laste gelegd, de oorzaak van het 
ongeval was.

Zoals aangegeven in het antwoord op het eerste onderdeel, verwijst het vonnis 
evenwel, behalve naar het ongeval, ook naar de schadelijke gevolgen van de aan-
rijding.

Welnu, een fout zonder welke het ongeval toch zou zijn gebeurd, kan niette-
min de aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zon-
der die fout, de schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden 
zijn geweest.

Het oorzakelijk verband tussen de onwettige snelheid van een voertuig dat een 
willekeurig voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, 
vereist niet dat de snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg 
had dat zijn opduiken niet kon worden voorzien.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de omvang 

van de schade:
Het vonnis houdt de beslissing hierover aan.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid 
van dat artikel bepaalde gevallen.

Het cassatieberoep is voorbarig en dus niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring van het 
arrest.

Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. T'Kint. 

Nr. 547

2° KAMER - 8 november 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
MOTIVERING - STRAF - VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - GEVOLG

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - STRAF - VERGISSING BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST 
VAN DE WET - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - STRAFVORDERING - STRAF 
- BEZWAAR VOLGENS WELK ER EEN VERGISSING IS BIJ DE VERMELDING VAN DE TEKST VAN DE WET - 
NAAR RECHT VERANTWOORDE STRAF - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op  
het misdrijf toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, 
onder  voorgeven  dat  bij  de  vermelding  van  de  tekst  van  de  wet  een  vergissing  is  
begaan1. (Artt. 411 en 414, Sv.)

(P. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0817.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 april 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het eerste middel:

1 Cass., 3 okt. 2006, AR P.06.0476.N, nr.456.
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Eerste onderdeel:
De eiser voert aan dat de appelrechters de artikelen 418, 420 en 420bis van het 

Strafwetboek hebben geschonden, alsook artikel 10.1.3° van het Koninklijk be-
sluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer,  door te  beslissen dat  de aanwezigheid van de verweerder  op de 
openbare weg een hindernis was die kon worden voorzien.

Een hindernis die niet kan worden voorzien, is die welke van aard is om ande-
re weggebruikers in hun gewettigde verwachtingen te bedriegen.

Het vonnis vermeldt dat "de politieagenten hebben vastgesteld dat het ongeval 
zich in een lange rechte lijn heeft voorgedaan en dat de zichtbaarheid, ook al was 
zij tot het bereik van de dimlichten beperkt, goed was. Bovendien heeft getuige 
G. [verweerder] perfect gezien vlak voor het ongeval, niet ter hoogte van het 
kruispunt 'Petit Caporal' zoals [de eiser] verkeerdelijk in zijn conclusie aangeeft, 
maar net voorbij dit kruispunt. Hieruit kan worden afgeleid dat [de verweerder] 
perfect zichtbaar was voor [de eiser], welke zijn snelheid had moeten aanpassen 
aan het bereik van zijn dimlichten om nog voor een eventuele hindernis te kun-
nen stoppen of die toch minstens te kunnen ontwijken".

De appelrechters hebben op grond van die vermeldingen naar recht kunnen be-
slissen dat de verweerder geen onvoorziene hindernis was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In dit onderdeel voert het middel aan dat het vonnis niet antwoordt op de con-

clusie van de eiser waarin wordt aangevoerd dat de letsels van de verweerder niet 
bewezen zijn.

Uit de voormelde conclusie vloeit evenwel niet voort dat de eiser het ontbre-
ken van het materieel bestanddeel van de overtreding van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek heeft aangevoerd. Hij heeft immers alleen maar aange-
voerd dat de verweerder "niet zwaar werd gekwetst en momenteel geen enkel let-
sel lijkt te vertonen".

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Tegenover de in het middel bedoelde conclusie stelt het vonnis de overwegin-

gen die in antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel zijn weergege-
ven. 

Aldus beantwoorden de appelrechters de voormelde conclusie, omkleden zij 
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Het  middel  verwijt  de appelrechters dat  zij  hun beslissing om de eiser  het 

voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling waarom hij in 
zijn conclusie had verzocht, niet toe te kennen, niet met redenen hebben om-
kleed.

De eerste rechter heeft geoordeeld dat de straf die tegen de eiser is uitgespro-
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ken rekening hield met de ernst van de feiten, met de afwezigheid van een vorige 
veroordeling die het uitstel in de weg staat en met de kansen dat hij zich zal bete-
ren.

Nadat het bestreden vonnis het passend karakter onderstreepte van de straf die 
door de eerste rechter is uitgesproken en die aan de noodwendigheden van een 
juiste bestraffing beantwoordt, vermeldt het dat er geen grond is om de gevorder-
de maatregel toe te kennen.

Aldus wijzen de appelrechters de redenen aan van hun weigering om aan de ei-
ser de opschorting van de uitspraak toe te kennen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het vierde middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de eiser, met toepassing van artikel 

38, §1, 1°, van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, tot een verval 
van het recht tot sturen hebben veroordeeld ofschoon hij niet wegens overtreding 
van één van de in die bepaling bedoelde artikelen werd veroordeeld.

Eiser werd schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen. Ar-
tikel 38, §1, 2°, van de voormelde wet bepaalt dat de rechter het verval van het 
recht tot het besturen van een motorvoertuig kan uitspreken, indien hij veroor-
deelt wegens een verkeersongeval dat te wijten is aan het persoonlijk toedoen 
van de dader en de veroordeling is uitgesproken wegens doding of verwondin-
gen.

Wanneer zoals te dezen, krachtens de artikelen 411 en 414 van het Wetboek 
van Strafvordering, de uitgesproken straf dezelfde is  als  die welke bepaald is 
door de op het misdrijf toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de 
beslissing vorderen, onder voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de 
wet een vergissing is begaan.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de bur-

gerlijke rechtsvorderingen die door de verweerder tegen de eiser zijn ingesteld, 
uitspraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade:
Het bestreden vonnis kent, met bevestiging van het beroepen vonnis, een pro-

visionele schadevergoeding toe aan de verweerder en houdt voor het overige van 
de vordering de uitspraak aan.

Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J.-G. Sepulchre, Namen. 

Nr. 548

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING TOT HERROEPING - CASSATIEBEROEP - 
TERMIJN - AANVANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
BESLISSING TOT HERROEPING - AANVANG VAN DE TERMIJN

1º en 2° Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373,  
Sv.  is  bepaald,  ten  aanzien  van de veroordeelde  te  lopen vanaf  de  dag waarop de  
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee  
wijzen die bij artikel 10, §5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling zijn  
bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd1. 

(E.B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1197.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 oktober 2005 gewe-

zen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik. 
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer het cassatieberoep, zoals te dezen, gericht is tegen een beslissing tot 

herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijf-
tien vrije dagen, die bij artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering is be-
paald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de beslis-

1 Cass., 12 jan. 2000, AR P.99.1635.F, nr 26. 
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sing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, §5, eerste lid, van de Wet van 5 maart 1998 betreffende 
de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan 
niet van zijn vrijheid is beroofd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de bestreden be-
slissing aan de eiser bij aangetekend schrijven werd ter kennis gebracht op 25 
oktober 2005, een tijdstip waarop hij niet gedetineerd was.

Het cassatieberoep dat op 7 augustus 2006 is ingesteld, is laattijdig en bijge-
volg niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 549

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID 
GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - TWEEDE BEVEL TOT AANHOUDING GEGROND OP ANDERE 
FEITEN - WETTIGHEID - VOORWAARDEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - BESLISSING 
TOT HANDHAVING - MOTIVERING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - 
OMVANG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING - 
MOTIVERING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - OMVANG

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING TOT HANDHAVING - ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VASTSTELLING - OMVANG

1º Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin tegen de in vrijheid 
gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot  aanhouding voor hetzelfde feit  
kan worden uitgevaardigd,  vindt  geen toepassing  wanneer,  in  de  loop van hetzelfde  
gerechtelijk  onderzoek  en  na  de  voorlopige  invrijheidstelling  van  de  
inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding, gegrond op andere feiten dan 
die van het eerste bevel, ten laste van die inverdenkinggestelde wordt verleend, zelfs zo 
die feiten al eerder bekend waren1. 

2º, 3° en 4° Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van  

1 Cass., 8 dec. 1992, AR 7217, nr 778. 
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schuld betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen  
van schuld die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. (Art. 23, 4°, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990).

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1385.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep dat op 27 oktober 2006 op de griffie van het Hof 

van Beroep te Brussel is ingesteld onder het nummer 247 van de minuten van die 
griffie :

Over het middel :
De beroepen beschikking heeft gezegd "dat er grond is om uit het bevel tot 

aanhouding de verwijzing weg te laten naar artikel 28 van de Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis alsook de redenen die op die bepaling 
betrekking hebben" en heeft de handhaving van de voorlopige hechtenis van de 
eiser bevolen.

Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking en zegt dat de eiser in voorlo-
pige hechtenis blijft.

De eiser verwijt de appelrechters dat zij het voormelde artikel 28 hebben ge-
schonden door te beslissen dat "het een bevel tot aanhouding betreft dat niet is 
uitgevaardigd wegens feiten waarvoor [de eiser] in vrijheid was gesteld, doch 
voor andere feiten waarvoor [de eiser] nooit werd gedetineerd noch in verden-
king gesteld".

Enerzijds bepaalt het voormelde artikel 28 de gevallen waarin tegen de in vrij-
heid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot aanhouding voor het-
zelfde feit kan worden uitgevaardigd. Het vindt geen toepassing wanneer, in de 
loop van eenzelfde gerechtelijk onderzoek en na de voorlopige invrijheidstelling 
van de inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding tegen hem wordt 
uitgevaardigd, gegrond op andere feiten dan die waarop het eerste bevel tot aan-
houding was gegrond, zelfs zo die feiten al eerder bekend waren.

Te dezen was de eiser voorlopig aangehouden voor andere feiten dan die wel-
ke het eerste bevel tot aanhouding tegen hem verantwoordden.

Anderzijds zijn de onderzoeksgerechten die de wettigheid van het bevel tot 
aanhouding moeten nagaan, bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij 



2264 HOF VAN CASSATIE 8.11.06 - Nr. 549 

door de onjuiste reden door een juiste reden te vervangen, hetzij door de eventu-
ele vergissingen in dat bevel te verbeteren.

Noch de beschikking van de raadkamer noch het bestreden arrest hebben de 
aangeklaagde onregelmatigheid overgenomen.

Overigens verwijt de eiser het arrest dat het t.a.v. de omstandigheden van de 
zaak niet vaststelt welke gegevens de ernstige aanwijzingen van schuld kunnen 
rechtvaardigen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser 
voor de appelrechters, met een conclusie, het bestaan van ernstige aanwijzingen 
van schuld heeft betwist.

Naar luid van artikel 23, 4°, van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis, 
moeten de onderzoeksgerechten, in hun beslissingen tot handhaving van de hech-
tenis, preciseren welke gegevens volgens hen dergelijke aanwijzingen van schuld 
uitmaken wanneer een conclusie is neergelegd waarin het bestaan van die aan-
wijzingen wordt betwist.

Bij gebrek aan een dergelijke conclusie kan het onderzoeksgerecht zich beper-
ken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld die in het bevel 
tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep dat op 27 oktober 2006 op de griffie van de gevan-

genis te Vorst is ingesteld onder het nummer 249 van de minuten van die griffie :
Krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering kan een partij, in de 

regel, niet nogmaals cassatieberoep instellen tegen eenzelfde beslissing, ook als 
het  tweede  cassatieberoep  werd  ingesteld  vooraleer  over  het  eerste  uitspraak 
werd gedaan.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. O. Martins, Brussel.

Nr. 550

2° KAMER - 8 november 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID 
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GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - NIEUWE EN ERNSTIGE 
OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP

2º ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - IN 
VRIJHEID GELATEN OF GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING - NIEUWE EN 
ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP

1º en 2 Krachtens artikel 28, §1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter  
in elke stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid  
gelaten of in vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die  
maatregel noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van 
de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding 
en herhaling, de toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar  
hij  na de eerste vrijheidsbeneming als een spoedgeval in  de reanimatieafdeling werd 
opgenomen, een nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel  
281. 

(C.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd: 
De eiser verwijt de appelrechters dat zij het bevel tot aanhouding dat tegen hem was 

uitgevaardigd  als  regelmatig  beschouwen  en  dat  zij  zijn  handhaving  in  voorlopige 
hechtenis hebben bevolen ofschoon hij voor de onderzoeksgerechten had aangevoerd dat 
het bevel tot aanhouding nietig was aangezien het niet binnen de vierentwintig uur na zijn 
aanvankelijke vrijheidsberoving werd betekend.

Een korte herinnering van de feiten dringt zich op.
De eiser werd door de politie van Namen aangehouden op 7 oktober om 12 uur 30. 

Tijdens  de  fouillering  vooraleer  hij  een  cel  werd  binnengeleid,  zou  hij  een  handvol 
methadoncapsules hebben ingeslikt zonder dat de politieagenten tijdig konden reageren. 
Hij  werd  vervolgens  met  de  ziekenwagen  rond  12  uur  55  naar  het  RZ  te  Namen 
overgebracht. Om 13 uur 11 heeft de onderzoeksmagistraat die van de toestand op de 
hoogte was gebracht, een einde gesteld aan de vrijheidsbeneming van de eiser en diens 
ondervraging  bevolen  zodra  zijn  toestand  dat  mogelijk  zal  maken.  Aan  de 
vrijheidsberoving van de eiser kwam aldus een einde op 7 oktober 2006 om 14 uur, het 
ogenblik waarop de politie-inspecteurs het ziekenhuis verlaten. De eiser wordt opnieuw 
aangehouden en van zijn vrijheid beroofd op 9 oktober 2006 om 9 uur 15 op het ogenblik 
dat  hij  het  ziekenhuis  verlaat.  Diezelfde  dag wordt  hem om 19 uur  25 een bevel  tot 
aanhouding betekend.

Het  middel  werpt  de  kwestie  op  van  hoe  moet  worden  omgegaan  met  een 
inverdenkinggestelde  die  van  zijn  vrijheid  is  beroofd  en  die  wegens  zijn 
gezondheidstoestand niet kan worden verhoord, hoewel men van plan is een bevel tot 
aanhouding tegen hem uit te vaardigen.

Volgens mij moet hier het volgende principe worden toegepast: wanneer, tijdens de 
grondwettelijke  termijn  van  de  vrijheidsberoving,  de  inverdenkinggestelde  een ernstig 
gezondheidsprobleem krijgt, moet absolute voorrang verleend worden aan de dringende 
zorgen die hij nodig heeft t.o.v. de eisen die inherent zijn aan de rechtspleging van de 
uitvaardiging van een bevel tot aanhouding.

Dat kan tot  gevolg hebben dat de aangehouden persoon niet  binnen de termijn van 
vierentwintig uur, te rekenen vanaf zijn vrijheidsberoving, kan worden verhoord, hetzij 
omdat  hij  niet  in  staat  is  om te  worden verhoord,  hetzij  omdat  hij  het  voorwerp van 
dringende zorgen is.

1 Zie concl. O.M. 
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In het licht van deze situatie, zou men kunnen overwegen dat de onderzoeksrechter een 
bevel  tot  aanhouding  uitvaardigt  zonder  voorafgaand  verhoor  van  de 
inverdenkinggestelde wegens de overmacht die voortvloeit uit de onmogelijkheid om hem 
binnen de wettelijke termijn te verhoren.

Die  oplossing  lijkt  mij  weinig  conform  met  de  tekst  zelf  van  de  wet  die  het 
voorafgaande  verhoor  van  de  inverdenkinggestelde  als  een  substantiële  vormvereiste 
beschouwd en houdt ook geen rekening met de eerbiediging van het recht van verdediging 
van de inverdenkinggestelde die aldus niet de gelegenheid krijgt om uitleg te verschaffen 
over  de  feiten  en  om  te  worden  gehoord  over  de  mogelijkheid  dat  een  bevel  tot 
aanhouding tegen hem wordt uitgevaardigd.

Zij stelt eveneens praktische problemen die niet te onderschatten zijn. Wanneer iemand 
in voorlopige hechtenis buiten de gevangenis in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet 
de strafinstelling instaan voor de bewaking van die gedetineerde, vierentwintig uur op 
vierentwintig  en  zeven dagen op zeven.  Een dergelijke  situatie  maakt  de  detachering 
noodzakelijk van ongeveer vier ploegen van telkens twee penitentiaire agenten om de 
gedetineerde in het ziekenhuis te bewaken.

Een  alternatieve  oplossing  zou  erin  kunnen  bestaan  om  te  oordelen,  zoals  de 
onderzoeksmagistraat in het onderhavige geval lijkt te hebben gedaan, dat artikel 28 in dat 
geval van toepassing is en dat het feit dat de betrokkene zijn vrijheid van beweging heeft 
teruggevonden een nieuwe en ernstige omstandigheid kan uitmaken, voor met name de 
herhaling, de verstandhouding en het zich onttrekken aan het gerecht, die rechtvaardigt 
dat een bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd.

Meer essentieel vraag ik mij af of, de inverdenkinggestelde, die zoals te dezen, zijn 
verhoor en de uitvaardiging van het bevel tot aanhouding onmogelijk maakt binnen de 
termijn van vierentwintig uur te rekenen vanaf zijn eerste vrijheidsbeneming, beschouwd 
kon worden als zijnde in vrijheid gesteld of gelaten in de zin van artikel 28 van de Wet 
betreffende de voorlopige hechtenis.

Die toestand lijkt mij vergelijkbaar met deze van de inverdenkinggestelde die ontsnapt 
binnen  de  termijn  van  vierentwintig  uur  die  volgt  op  zijn  oorspronkelijke 
vrijheidsbeneming: in dat geval begint een nieuwe termijn van vierentwintig uur te lopen 
zodra hij opnieuw aangehouden wordt, en wordt het bevel tot aanhouding uitgevaardigd 
met toepassing van artikel 16 en niet van artikel 28 van de Wet betreffende de voorlopige 
hechtenis2.

Of men nu kiest voor de ene of de andere van die voormelde oplossingen, er bestaat 
wel  degelijk  grond  om op  basis  van  de  gegevens  in  de  vordering  van  het  openbaar 
ministerie, te oordelen dat het hof van beroep onaantastbaar heeft kunnen vaststellen dat 
het bevel tot aanhouding binnen de grondwettelijke termijn van vierentwintig uur werd 
uitgevaardigd, en naar recht heeft kunnen beslissen dat het bevel tot aanhouding dat tegen 
de eiser werd uitgevaardigd, regelmatig was.

Het middel lijkt mij bijgevolg niet te kunnen worden aangenomen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2006 gewezen 

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

2 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 
876.
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De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Krachtens artikel 28, §1, 2°, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voor-

lopige hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke stand van de zaak een bevel 
tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde 
verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk 
maken. In dat geval moet het bevel de nieuwe en ernstige omstandigheden ver-
melden die de aanhouding wettigen.

Het bevel tot aanhouding werd tegen eiser op 9 oktober 2006, met toepassing 
van het voormelde artikel 28, uitgevaardigd.

Het werd hem op dezelfde datum om 19 uur 25' betekend, d.i. binnen de vier-
entwintig uur na zijn vrijheidsbeneming dezelfde dag om 9 uur 15'.

Het bevel tot aanhouding vermeldt : "[de eiser] verklaart dat nadat hem een 
eerste maal zijn vrijheid werd benomen op zaterdag 7 oktober 2006 in de voor-
middag, hij een massale dosis methadon heeft ingenomen, wat zijn dringende op-
name en verblijf noodzaakte in de reanimatieafdeling en vervolgens in de afde-
ling intensieve zorgen van het R.Z. te Namen. Van de artsen heeft hij verlof ge-
kregen om het ziekenhuis te verlaten [op] 9 oktober 2006 om 9 uur 15' en onmid-
dellijk werd hij van zijn vrijheid beroofd om door de politie te worden meegeno-
men en in het kader [van het] dossier te worden verhoord".

De toestemming die de eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten, kon, 
ten aanzien van de volstrekte noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees 
voor verstandhouding en herhaling die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, 
door de onderzoeksrechter als een nieuwe en ernstige omstandigheid in de zin 
van het voormelde artikel 28, worden beschouwd.

Het bestreden arrest bevestigt het bevel tot aanhouding en beveelt de handha-
ving van de voorlopige hechtenis van eiser.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bijgevolg haar beslissing betref-
fende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding naar recht verantwoord.

Het middel kan dus niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

8 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever:  mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. S. Thirion, Namen en D. Wattiez, Namen.

Nr. 551

1° KAMER - 9 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HUUR VAN WERK - AANNEMER - PRIJS - 
VASTSTELLING TE GOEDER TROUW

2º HUUR VAN WERK - AANNEMER - PRIJS - VASTSTELLING TE GOEDER TROUW

3º ADVOCAAT - ERELOON - BILLIJKE GEMATIGDHEID - BEOORDELING - CRITERIA

1º en 2° De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk,  
op  het  einde ervan en behoudens  andersluidende overeenkomst,  door  de  aannemer 
eenzijdig en te goeder  trouw wordt  vastgesteld,  onder voorbehoud van de marginale  
toetsing door de rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 

3º Om de billijke gematigdheid van het ereloon van de advocaat te beoordelen slaat de 
rechter acht op de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk van de advocaat,  
maar ook op diens persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de  
uitslag. (Art. 459, Ger.W.)

(H.P. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0218.F)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135 en 1854 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd artikel 

zoals het destijds van kracht was en, zo nodig, artikel 31 van het Wetboek van vennoot-
schappen;

- artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, zowel voor als na de wijziging ervan bij de 
wet van 15 november 1992;

- artikel 31 van het Wetboek van vennootschappen;
- algemeen rechtsbeginsel waarvan artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek een toe-

passing vormt en volgens hetwelk in een contract van huur van werk de prijs van het werk 
op het einde ervan en behoudens andersluidend beding door de aannemer eenzijdig en te 
goeder trouw wordt vastgesteld onder voorbehoud van een marginale toetsing door de 
rechter;
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- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest :
"Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en ten dele gegrond;
Wijzigt  het beroepen vonnis behalve in zoverre het de rechtsvordering ontvankelijk 

verklaart en de kosten begroot;
Veroordeelt [de verweerder] om [aan de eiser] het bedrag van 24.905 euro te betalen, 

vermeerderd met de interest, tegen de wettelijke rentevoet, op 91.100,87 euro tussen 12 
februari 1992 en 6 juli 1993, op 64.071,73 euro tussen 6 juli 1993 en 30 april 2004 en op 
24.905,73 euro tussen 30 april 2004 tot de volledige betaling, en beslist dat de vervallen 
interesten worden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, 16 februari 2000, 28 maart 2001, 8 
februari 2002, 7 februari 2003 en 31 maart 2004;

Voegt de kosten samen en veroordeelt iedere partij in de helft ervan"
en het baseert die beslissingen op de volgende gronden :
"1. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
De [eiser] was sedert 1971 raadsman van de Belgische Staat, ministerie van Openbare 

Werken, [de verweerder], in het kader van een abonnement.
Het geschil heeft betrekking op het ereloonsaldo dat verband houdt met twee dossiers 

die hem in 1979 buiten abonnement werden toegewezen. In het dossier Somival vorderde 
[de eiser] op 8 juli 1991 een bedrag van 5.000.000 BEF (secretariaatskosten inbegrepen) 
en, in een brief van dezelfde dag, een bedrag van 8.000.000 BEF in het geschil Spee.

Daar die ereloonstaten werden betwist en [de verweerder] onder voorwaarden akkoord 
ging om de zaak voor de raad van de Orde te brengen, had [de eiser] geen andere keuze 
dan te dagvaarden tot betaling voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Die rechtbank wees op 10 mei 1996 een eerste vonnis waarbij de vordering ontvanke-
lijk verklaard werd en de zaak voor advies naar de raad van de Orde verwezen werd. Op 1 
juli 1997 heeft de raad het omstandig gemotiveerde advies uitgebracht dat de twee ere-
loonstaten [van de eiser] de grenzen van de billijke gematigdheid niet te buiten gingen.

Het beroepen vonnis van 10 december 1999 heeft de vordering gegrond verklaard en 
[de verweerder] veroordeeld om [aan de eiser] de volgende bedragen te betalen:

- 4.333.386 BEF, vermeerderd met de moratoire interesten, tegen de wettelijke rente-
voet, op 4.900.000 BEF tussen 12 februari 1992 en 6 juli 1993, daarna op 4.333.386 BEF, 
welke interesten werden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, en vermeerderd met de ge-
rechtelijke interesten die vervallen zijn of nog moeten vervallen vanaf die datum;

- 7.201.261 BEF, vermeerderd met de moratoire interesten, tegen de wettelijke rente-
voet, op 7.725.000 BEF tussen 12 februari 1992 en 6 juli 1993, daarna op 7.201.261 BEF, 
welke interesten werden gekapitaliseerd op 13 oktober 1997, en met de gerechtelijke inte-
resten die vervallen zijn of nog moeten vervallen vanaf die datum:

[De verweerder] werd bovendien veroordeeld in de kosten.
II. Bespreking
Overwegende dat [de verweerder] aan het beroepen vonnis hoofdzakelijk verwijt dat dit 

het advies van de raad van de Orde zonder meer bekrachtigd heeft zonder te hebben ge-
antwoord op de door hem aangevoerde argumenten;

Dat het niet wordt betwist dat de partijen te dezen geen akkoord hebben gesloten noch 
over het bedrag van het ereloon [van de eiser] voor de twee litigieuze dossiers noch over 
de wijze om ze te berekenen;

Dat het feit dat [de eiser] zijn cliënt niet op de hoogte heeft gebracht van de door hem 
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voorgenomen methode om de erelonen te begroten, alsook het feit dat hij geen provisies 
heeft geëist of geen tussentijdse staten heeft opgemaakt hem niet het recht ontnemen op 
een billijke vergoeding voor zijn werk; dat het hof van beroep die nalatigheden in geen 
geval aan de regels van de plichtenleer dient te toetsen; dat [de verweerder] bovendien ten 
onrechte aanvoert dat hij door die nalatigheden in zijn verwachtingen werd bedrogen, aan-
gezien niets hem belette het initiatief te nemen om zijn raadsman daarover vragen te stel-
len of hem nader in te lichten over de buiten het overeengekomen abonnement te volgen 
manier van werken;

Dat [de eiser] terecht eraan herinnert dat zijn erelonen moeten worden begroot volgens 
de criteria die in de huidige stand van de plichtenleer gewoonlijk worden gehanteerd, na-
melijk de belangrijkheid van de zaak, het werk van de advocaat, zijn persoonlijke autori-
teit, de financiële draagkracht van de cliënt en de uitslag;

Dat het hof [van beroep] nochtans opmerkt dat [de eiser] zelf het bedrag van zijn erelo-
nen heeft bepaald binnen een zeer ruime marge, gaande van het enkelvoudige tot het dub-
bele, aangezien hij in zijn brieven van 22 april 1991 [aan de verweerder] voorstelde het 
bedrag van zijn erelonen te begroten tussen 3.750.000 BEF en 7.000.000 BEF voor het 
dossier Somival en tussen 5 en 10.000.000 BEF; dat hij aangeeft bij gebrek aan een reac-
tie  de  erelonen  te  hebben  begroot  op  5.000.000  BEF  in  het  geschil  Somival  en  op 
8.000.000 BEF, dus tussen beide uitersten; dat het weinig waarschijnlijk is dat [de eiser], 
door aldus te werk te gaan, voor de begroting van het bedrag van zijn erelonen, de criteria 
heeft gebruikt die hij nochtans in zijn conclusie vermeldt;

Dat [de eiser], wat betreft de belangrijkheid van beide zaken, aanvoert dat het hier ging 
om het bedrag van 375.000.000 BEF en dat, in strijd met wat [de verweerder] beweert, die 
bedragen geenszins uit de lucht gegrepen waren; dat [de eiser] nochtans in zijn brief van 
21 april 1991, die dagtekende van voor zijn kosten- en erelonenstaat, spontaan verklaarde 
dat [de vennootschap] Somival weliswaar haar schade had geraamd op 80.000.000 BEF, 
maar dat bedrag nergens gerechtvaardigd had; dat hij in de op dezelfde dag [aan de ver-
weerder] gerichte brief verklaarde zich te richten naar de in het dossier Somival gemaakte 
opmerkingen; 

Dat aan de hand van de processtukken kan worden vastgesteld dat [de eiser] één enkele 
bundel conclusies heeft genomen in beide dossiers in eerste aanleg (niet overgelegde con-
clusie in het dossier Somival en een conclusie van acht bladzijden in het dossier Spee) en 
dat hij een hoofd- en een aanvullende conclusie heeft genomen in hoger beroep (die res-
pectievelijk acht en negen bladzijden bedroegen in het dossier Somival en niet  waren 
overgelegd in het dossier Spee); dat, ook al kan de belangrijkheid van het werk [van de ei-
ser] niet worden afgeleid uit de lengte van de genomen conclusies, zij in elk geval op zich 
geen bewijs vormt van het aanzienlijke werk waarvan [hij] hoog opgaf; dat die belangrijk-
heid evenmin blijkt uit het onderzoek van de conclusies en van de overige processtukken;

Dat [de eiser] toegaf dat hij ongeveer 500 uur aan die twee dossiers had gewerkt maar 
dat het hier een raming betreft, daar hij geen lijst van zijn prestaties heeft bijgehouden; 
dat, ook al is de advocaat niet zinnes een uurvergoeding aan te rekenen, hij niettemin in 
staat moet zijn zo nodig te bewijzen dat hij de perken van een billijke vergoeding niet te 
buiten is gegaan en hij dus de belangrijkheid van het verrichte werk moet kunnen aanto-
nen;

Dat het niet wordt betwist dat dossiers buiten abonnement zijn toevertrouwd [aan de ei-
ser] in zijn hoedanigheid van gespecialiseerd advocaat bij  het ministerie van openbare 
werken; dat het feit dat [de eiser] die specialisatie precies in zijn hoedanigheid van raads-
man [van de verweerder] heeft verkregen, wat dat betreft, niet terzake doet, aangezien hij 
op het ogenblik dat hem de litigieuze dossiers werden toevertrouwd, reeds bijna acht jaar 
de raadsman [van de verweerder] was;
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Dat de financiële draagkracht [van de verweerder],  zelfs binnen een veralgemeende 
context van begrotingsbesparingen, niet in ernst in twijfel kan worden getrokken;

Dat het niet kan worden betwist dat [de verweerder] na afloop van de twee litigieuze 
procedures buiten het geding werd gesteld;

Dat het hof [van beroep] dus moet nagaan of de ereloonstaat [van de eiser], binnen de 
perken van aldus voor de begroting bepaalde criteria, billijk gematigd blijft;

Dat de methode van de uurvergoeding, zelfs als ze niet heeft gediend als basis voor de 
berekening van het bedrag van de erelonen, het mogelijk maakt a posteriori na te gaan of 
de ereloonstaat [van de eiser] de perken van een billijke vergoeding niet te buiten gaat; 

Dat, aangezien [de eiser] toegeeft 500 uur aan die twee dossiers te hebben gewerkt, 
meer bepaald de vraag rijst of, gelet op de voor de begroting gehanteerde criteria, een uur-
tarief van ongeveer 26.000 BEF nog een billijke vergoeding is;

Dat het hof [van beroep] die mening niet deelt; dat het daartoe verwijst naar het thema-
nummer van de Journal des Tribunaux van 19 juni 1999 waaruit blijkt dat erelonen van 
15.000 BEF per uur, die door sommige zakenkantoren werden gevraagd, reeds in die tijd 
als uitzonderlijk hoog werden beschouwd; dat de in dat nummer onderzochte beslissingen 
en adviezen van de raad van de Orde duidelijk aantonen dat het gemiddelde ereloon daar 
ver onder ligt;

Dat het hof [van beroep] derhalve beslist dat een bedrag van 99.157,41 euro (4.000.000 
BEF) een billijke vergoeding vormt voor het werk dat [de eiser] aan de twee litigieuze 
dossiers heeft besteed;

Dat de rekeningen tussen de partijen er dus als volgt uitzien:
-Erelonen : 99.157,41 euro
-Min provisies:
(100.000 BEF) - 2.478,94 euro
(225.000 BEF) - 5.577,60 euro

Totaal : 91.100,87 euro
Min betalingen 6 juli 1993 
(566.614 BEF) -14.045,99 euro
(523.739 BEF) -12.983,15 euro
64.071,73 euro
Dat er ook rekening moet worden gehouden met een betaling van 39.166 euro die in 

een brief [van de verweerder] van 21 april 2004 werd aangekondigd en geacht wordt ge-
daan te zijn op 30 april 2004;

Dat het in hoofdsom verschuldigde bedrag dus 24.905,73 euro is;
Dat, aangezien het hoger beroep ten dele gegrond is, de vordering tot schadeloosstelling 

wegens tergend en roekeloos hoger beroep niet gegrond is".
Grieven
Eerste onderdeel
In een contract van huur van werk wordt de prijs voor het werk op het einde daarvan en 

behoudens andersluidende overeenkomst, in beginsel door de aannemer eenzijdig en te 
goeder trouw begroot onder voorbehoud van marginale toetsing door de rechter.

De oplossing die kan worden afgeleid uit het in het middel vermelde algemeen rechts-
beginsel is, wat betreft het contract tussen advocaat en diens cliënt, uitdrukkelijk vastge-
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legd in artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan "de advocaten hun 
ereloon begroten met de bescheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht".

Die traditionele regel (cf. artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek), die reeds was vast-
gelegd in artikel 43 van het decreet van 14 december 1810 houdende reglement op de uit-
oefening van het beroep van advocaat, impliceert dat het krachtens de tussen de partijen 
gesloten overeenkomst de advocaat is die met de vereiste bescheidenheid eenzijdig het be-
drag van zijn ereloon begroot na de methode daarvoor vrij te hebben gekozen.

Daaruit volgt dat de hoven en rechtbanken, binnen de uitoefening van de hun opgedra-
gen marginale toetsingsbevoegdheid, ongetwijfeld nagaan of de advocaat de door hem 
voor de begroting van zijn ereloon gekozen methode niet in strijd met de goede trouw 
heeft toegepast (artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar dat zij voor de 
vaststelling van het bedrag van zijn schuldvordering hun oordeel niet in de plaats mogen 
stellen van het zijne en evenmin de door hem gekozen methode mogen vervangen door 
een andere methode die zij meer passend of wenselijk achten.

Het bestreden arrest stelt vast:
"Dat het niet  wordt betwist  dat de partijen te  dezen geen akkoord hebben gesloten 

[noch] over het bedrag van het ereloon [van de eiser] voor de twee litigieuze dossiers 
noch over de wijze om ze te berekenen; 

[...]
Dat de uurvergoeding [...] niet heeft gediend als basis voor de berekening van het ere-

loon" en dat eiser, die geen lijst van zijn prestaties heeft bijgehouden, deze "a posteriori" 
heeft geraamd op ongeveer 500 uur werk voor beide dossiers;

Het bestreden arrest beslist dat het uurtarief dat uit die raming volgt geen billijke ver-
goeding is maar "dat een bedrag van 99.157,41 euro (4.000.000 BEF) een billijke vergoe-
ding vormt voor het werk dat [de eiser] heeft besteed aan de twee litigieuze dossiers".

Het bestreden arrest heeft aldus bij de uitoefening van zijn marginale toetsingsbevoegd-
heid niet nagegaan of de eiser de door hem gekozen methode om de advocaat te betalen 
naar rato van de waarde van de zaak te goeder trouw had toegepast, maar het heeft die 
methode vervangen door een andere, gebaseerd op een uurtarief, dat het arrest vaststelt op 
8.000 BEF (8.000 x 500 = 4.000.000). Aldus stelt het hof van beroep in het bestreden ar-
rest, teneinde het bedrag van het aan de advocaat verschuldigde ereloon vast te stellen, 
zijn methode in de plaats van die van de advocaat van die van de advocaat.

Het bestreden arrest
1° gaat aldus de grenzen van de toegestane marginale toetsingsbevoegdheid te buiten 

(schending van artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het in het middel vermelde algemeen 
rechtsbeginsel);

2° miskent de verbindende kracht van de overeenkomst tussen de eiser en de verweer-
der, krachtens welke de eiser de methode om zijn ereloon te begroten eenzijdig mag kie-
zen en het bedrag ervan vaststellen (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Bur-
gerlijk Wetboek) en miskent het recht dat eiser krachtens artikel 459 van het Gerechtelijk 
Wetboek bezat om vrij de methode te kiezen om het bedrag van zijn ereloon te begroten 
en om dat bedrag eenzijdig vast te stellen (schending van genoemd artikel 459 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
......
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het 

werk, op het einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de 
aannemer eenzijdig en te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van 
de marginale toetsing door de rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel.

Het middel preciseert niet waarom het arrest de artikelen 1854 van het Burger-
lijk Wetboek en 31 van het Wetboek van vennootschappen zou schenden.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
Artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de advocaten hun ere-

loon begroten met de bescheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht 
en dat de billijke gematigdheid waarvan zij blijk moeten geven moet worden be-
oordeeld met inachtneming, onder andere, van de belangrijkheid van de zaak en 
de aard van het werk.

Na te hebben vastgesteld dat er tussen de partijen geen overeenkomst gesloten 
was over de begroting van het ereloon van de eiser, wijst het arrest erop dat, zo-
als de eiser toegeeft, "het ereloon van de advocaat "moet worden begroot volgens 
de criteria die in de huidige stand van de plichtenleer gewoonlijk worden gehan-
teerd, namelijk de belangrijkheid van de zaak, het werk van de advocaat, zijn 
persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de uitslag" en 
beslist dat het aan het hof van beroep staat "na te gaan of de ereloonstaat [van de 
eiser], binnen de perken van de aldus bepaalde criteria, billijk gematigd blijft".

Op grond van de overwegingen die het middel weergeeft vervangt het arrest de 
door de eiser gekozen methode van begroting van het ereloon niet door een ande-
re methode maar gaat het na of dat ereloon een vergoeding vormt voor het door 
de eiser werkelijk gedane werk en binnen de perken van een billijke gematigd-
heid blijft.

Aldus schendt het arrest geen van de in dit onderdeel aangegeven wetsbepalin-
gen.

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

9 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-gene-
raal met opdracht  – Advocaten: mrs. Simont en Draps.
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Nr. 552

1° KAMER - 9 november 2006

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - VORDERING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST - BEOORDELING

Op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes  
maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak betreffende een vordering tot  
gedwongen tussenkomst te berechten, mag het Hof alle omstandigheden van de zaak in  
aanmerking  nemen  om te  oordelen  of  die  onttrekking  in  het  belang  van een goede  
rechtsbedeling verantwoord is1 2.. Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

(L.J. T. L..C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0557.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat op 9 oktober 2006 op de griffie van het Hof is neer-

gelegd vraagt de eiser dat de zaak die op de algemene rol van de Rechtbank van 
Koophandel te Nijvel onder het nummer A/05/571 ingeschreven staat, zou wor-
den onttrokken aan mevrouw D.B., rechter in voornoemde rechtbank, en aan de 
heren R.R. en A.P., rechters in handelszaken in voornoemde rechtbank, uit wie 
de tweede kamer van dat rechtscollege is samengesteld, op grond dat zij de door 
hen in beraad genomen zaak gedurende meer dan zes maanden verzuimd hebben 
te berechten. 

De  rechters  ten  aanzien  van  wie  de  onttrekking  wordt  gevorderd,  hebben 
schriftelijke opmerkingen ingediend op 18 oktober 2006.

Het Hof heeft op 26 oktober 2006 een arrest gewezen waarin de zaak naar de 
terechtzitting van vandaag werd verwezen.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak die in 

beraad werd genomen op 30 maart 2006, nog niet is berecht.
De onttrekking aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd 

heeft een zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft, is voorgeschreven in 
het belang van een goede rechtsbedeling. Het Hof kan, om te oordelen of het no-
dig is de onttrekking te bevelen, alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen die het over dat belang kunnen voorlichten.

1 Zie Cass., 9 juni 2006, AR C.06.0240.F, nr.322.
2 Het O.M. heeft geconcludeerd dat het belang van een goede rechtsbedeling niet de onttrekking 
gebood van een rechtspleging die ertoe strekte de gedwongen tussenkomst  van een aannemer te 
bevelen in een bij een eerste vonnis bevolen deskundigenonderzoek. De onttrekking van de zaak aan 
de rechter die uitspraak moest doen over de incidentele vordering had immers ook noodzakelijkerwijs 
geleid tot de onttrekking van de hoofdvordering aan die rechter, terwijl de eiser tot onttrekking geen 
enkele grief had aangevoerd tegen het verloop van de rechtspleging betreffende de hoofdvordering.



Nr. 552 - 9.11.06 HOF VAN CASSATIE 2275 

In de memorie die hun opmerkingen bevat, geven de rechters ten aanzien van 
wie de onttrekking wordt gevorderd en die uitleggen dat de vertraging bij de be-
rechting van de zaak te wijten is aan een foute klassering van het dossier door 
één van hen, te kennen dat het ontwerp van vonnis reeds door een van de rech-
ters werd ondertekend; dat het vonnis reeds op vandaag was uitgesproken, indien 
de vordering tot onttrekking dat niet had belet, en dat een beslissing binnenkort 
kan worden verwacht.

Daar het hier gaat om een uitspraak over een vordering tot gedwongen tussen-
komst, zou een onttrekking te dezen in strijd zijn met een goede rechtsbedeling.

De vordering is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst de vordering af.
Laat de kosten ten laste van de eiser.

9 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. R. Knaller, Brussel.

Nr. 553

1° KAMER - 10 november 2006

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - HERHALING VAN 
DE STELLING DIE ZOWEL DOOR 'S HOFS ARREST ALS DOOR DE VERWIJZINGSRECHTER VERWORPEN IS 
- ONTVANKELIJKHEID

Het cassatiemiddel dat neerkomt op een herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs  
arrest als door de beslissing van de verwijzingsrechter is verworpen, is niet ontvankelijk1.  
(Art. 1119, Ger.W.)

(BANANIC INTERNATIONAL n.v. T. Gmbh D.S. RENDITE FOND nr. 24-m.s. “CAPE COD”, vennootschap naar Duits 
recht )

ARREST

(A.R. C.05.0481.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest , op 1 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, op verwerping gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 2 mei 2002.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie Cass., 6 juni 2005, AR S.04.0181.F, nr 322.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 2242, 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, tweede lid, 32, 40, 700, 716 en 717 van het Gerechtelijk Wetboek, 

voor zoveel als nodig;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de Overeenkomst van 25 april 1959 ondertekend te Brussel, 

tussen de Belgische Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten bij wet van 28 maart 1958 goedgekeurde Verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering, welke wet tevens de voorafgaande parlementaire goedkeuring 
inhoudt van de vermelde Overeenkomst van 25 april 1959, en waarvan de artikelen 1 tot 7 
vervangen werden door het Verdrag van 15 november 1965 houdende de betekening en 
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burger-
lijke zaken en handelszaken, gesloten te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 24 janu-
ari 1970;

- de artikelen 2, 3, 4, 5 en 24 van het Verdrag van 15 november 1965 houdende de bete-
kening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke zaken en handelszaken, gesloten te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 
24 januari 1970;

- de artikelen 46, 91, in het bijzonder A., §3.2° en 6°, en 266, in het bijzonder het derde 
lid, van Boek II van het Wetboek van Koophandel (de Zeewet) zoals vervangen door de 
wet van 21 augustus 1879, de wet van 28 november 1928 en gewijzigd door de wet van 
11 april 1989.

Aangevochten beslissingen
Na een uiteenzetting van de procedurevoorgaanden, beslissen de appelrechters dat:
"1.2. De betwisting tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de betekening op 25 

oktober 1991 van de dagvaarding aan de procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt 
in de zin van artikel 2244 B. W.

Artikel 2244 B. W. bepaalt: 'Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of 
een beslag betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te krijgen, vormen burger-
lijke stuiting'.

Onder dagvaarding voor het gerecht moet worden verstaan een akte van rechtsingang 
die de zaak aanhangig maakt voor het gerecht.

Wanneer de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, wordt de zaak overeenkomstig de 
artikelen 12, tweede lid, 700, 716 en 717 Ger. W. bij de rechter aanhangig gemaakt door 
de betekening van de dagvaarding aan de geadresseerde (art. 33 Ger. W), voor zover de 
zaak op de algemene rol is ingeschreven v??r de zitting die in de dagvaarding is aangege-
ven.

De stuiting door verjaring vindt slechts plaats op het ogenblik van de betekening van de 
dagvaarding.

De betekening bestemd voor personen die in Duitsland verblijven wordt overeenkom-
stig artikel 1, eerste lid, 1°, van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 tot 
het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's Gravenhage gesloten verdrag, door de procureurs-generaal of door de procureurs des 
Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in 
het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk bestemd is, zich bevindt.

De betekening, wanneer ze, zoals in casu, dient te geschieden volgens de wijze die 
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wordt voorgeschreven door de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, vindt 
pas plaats op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of het Amtsgericht in het 
rechtsgebied waar degene voor wie het stuk bestemd is zich bevindt, het aan de geadres-
seerde te overhandigen stuk ontvangt.

In casu werd de dagvaarding in kwestie slechts op 5 november 1991 door de procureur 
des Konings te Brugge overgemaakt aan de Voorzitter van het Amtsgericht te Hamburg 
en deze bevestigde bij verklaring d.d. 22 november 1991 dat aan de aanvraag tot beteke-
ning werd voldaan op 21 november 1991, waaruit volgt dat de datum van ontvangst van 
de stukken door de Voorzitter van het Amtsgericht zich situeert tussen 5 en 21 november 
1991, dit is in elk geval na het verstrijken van de éénjarige verjaringstermijn, wat als dus-
danig niet wordt betwist.

Immers de verjaringstermijn bedoeld in de artikelen 91.A., 3.6° en 266, derde lid, van 
de Zeewet verstrijkt na verloop van één jaar te rekenen vanaf de datum dat de goederen 
geleverd zijn of behoorden geleverd te worden.

In casu werden de goederen geacht geleverd te zijn op het ogenblik van het lossen van 
de goederen te Zeebrugge, zijnde de eindbestemming van de vervoerovereenkomst, te we-
ten op 26 oktober 1990. Derhalve is vereist dat de dagvaarding waarbij de rechtsvordering 
wordt ingesteld betekend wordt ten laatste op 26 oktober 1991, zijnde de dag waarop de 
eenjarige verjaringstermijn verstrijkt.

Op het ogenblik van de betekening van de dagvaarding in de zin van artikel 1, lid 1, 
van de Belgisch-Duitse Overeenkomst, dat gesitueerd dient te worden tussen 5 en 21 no-
vember 1991, was de verjaring derhalve reeds bereikt.

Het feit  dat de datum van aflevering van de dagvaarding aan de Voorzitter van het 
Amtsgericht te Hamburg niet vaststaat doet in casu geen afbreuk aan het feit dat de vorde-
ring van appellante onherroepelijk verjaard is, nu zowel het overmaken van de dagvaar-
ding door de procureur des Konings te Brugge aan de voorzitter van het Amtsgericht (5 
november 1991) als de aflevering van de dagvaarding aan de geadresseerde (21 november 
1991) en derhalve ook het in ontvangst nemen van dit stuk door de voorzitter van het 
Amtsgericht (volgens advocaat R. Wegner zou dit gebeurd zijn op 12 november 1991 - 
zie schrijven van 10 november 1991), zich situeren meer dan één jaar na 26 oktober 1990.

1.3. Tevergeefs beroept (de eiseres) zich op een aantal juridisch-technische argumenten 
om aan te tonen dat de 'dagvaarding'  in de zin van artikel 2244 B.W., indien deze in 
Duitsland gebeurt, niet gelijk te stellen is met 'betekening' in de procesrechtelijke beteke-
nis van het woord en dat artikel 2244 B. W. niet verhindert dat het stuitende effect van de 
dagvaarding gesitueerd wordt op een ogenblik v??r de dagvaarding geheel is volbracht in 
de procesrechtelijke zin van het woord, op voorwaarde dat vaststaat dat de dagvaarding 
betekend is en dus geldig is. De zinsnede 'betekend aan hem die men wil beletten ... "zou 
in dit geval enkel de vereiste bepalen en niet tot strekking hebben het tijdstip van de stui-
tende werking vast te leggen. Volgens [eiseres] volstaat de uiting van de wil tot stuiting 
om de stuiting tot stand te brengen en staat de wil tot stuiting vast op het ogenblik dat het 
dagvaardingsexploot door de gerechtsdeurwaarder aan de procureur des Konings te Brug-
ge werd overhandigd voor overmaking aan de bevoegde voorzitter van het Landgericht of 
Amtsgericht.

Volgens (de eiseres) ligt het niet voor de hand dat men, om de gevolgen te beoordelen 
van een dagvaarding in hoofde van diegene die de dagvaarding verzendt, zich plaatst op 
het standpunt van diegene die de dagvaarding ontvangt. Zij stelt een ander tijdstip van be-
tekening voor in verband met de verscheidene rechtsgevolgen die de betekening veroor-
zaakt.  Indien de rechtsgevolgen belangrijk  zijn  voor  de verzoeker,  zou de betekening 
reeds verricht zijn zodra de eerste formele stap in de dagvaardingsprocedure gezet is, te 
weten in casu de betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings te Brugge. 
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Indien daarentegen de belangen van de gedaagde op het spel staan, zou de betekening pas 
geschieden bij de effectieve overhandiging van het exploot aan gedaagde.

(De eiseres) wijst erop dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de datum van dag-
vaarding gehanteerd om de gevolgen te beoordelen in hoofde van de eiser en deze gehan-
teerd om de rechtsgevolgen in hoofde van de ontvanger te beoordelen terug te vinden is 
zowel in internationale verdragen als in de nationale wetgeving. Zij verwijst uitdrukkelijk 
naar de Verordening EG nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake betekening 
en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burger-
lijke en handelszaken en naar het interne Duitse recht, dat ook dit onderscheid maakt.

Dit verdedigde onderscheid kan echter niet worden aangehouden nu het de rechtszeker-
heid geenszins ten goede komt en bovendien praktisch niet haalbaar is. Er bestaan immers 
geen procedures waar nu eens enkel de belangen van de gedaagde op het spel staan en een 
andere keer de belangen van de verzoeker. Verder kampt dit voorstel trouwens met het 
probleem dat de betekening rechtsgevolgen kan sorteren vóór de geadresseerde de dag-
vaarding ontvangen heeft (zie ook Cass., 9 december 1996, met noot van Sofie Geeroms, 
R. W. 1996-1997, p. 1297-1298).

1.4. Al even tevergeefs stelt (de eiseres) dat het probleem van het ogenblik waarop de 
stuiting van de verjaring wordt  bepaald,  een louter  nationaal  probleem van burgerlijk 
recht is en dat de internationale multi- en billaterale verdragen terzake dit niet regelen en 
ook niet hebben kunnen of willen regelen en dat de oplossing die erin bestaat het stuitend 
effect pas te laten ingaan op het moment dat de dagvaarding wordt ontvangen door de 
Voorzitter van het Amtsgericht onbillijk is en praktische nadelen heeft, inzonderheid dat 
degene die dagvaardt alle controle verliest over het precieze tijdstip van dagvaarding.

Dit argument is niet relevant in het kader van het bepalen van het tijdstip waarop de 
dagvaarding een burgerlijke stuiting vormt. Bovendien voorkomt de betekeningsprocedu-
re van de Belgisch-Duitse Overeenkomst, doordat deze het tijdstip van de betekening situ-
eert op het ogenblik waarop de Voorzitter van het Amtsgericht het stuk ontvangt, dat de-
gene die dagvaardt alle controle verliest over het precieze tijdstip van de dagvaarding.

Er zijn dan ook geen redenen voor handen om aan te nemen dat de betekening van de 
dagvaarding aan de Procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt in de zin van artikel 
2244 B.W.

1.5. De eerste rechter heeft de vordering van (de eiseres) dan ook terecht verjaard ver-
klaard".

Grieven
Luidens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor het ge-

recht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de ver-
jaring te krijgen, burgerlijke stuiting.

Het begrip "dagvaarding" in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek verwijst in civiel-
rechtelijke zin naar iedere vordering in rechte die ertoe strekt het bedreigde recht rechtens 
te doen erkennen en gaat aldus uit van de uiting door de schuldeiser van de wil zijn recht 
te doen erkennen in rechte.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat de "dagvaarding" geldig is doch 
bepaalt niet dat, wanneer de te dagvaarden debiteur zich in het buitenland bevindt en de 
betekening de mededeling inhoudt van de dagvaarding tussen de Belgische en buitenland-
se gerechtelijke overheden, de stuitende werking die uitgaat van een geldige dagvaarding, 
slechts zou ingaan op het ogenblik waarop de betekening van de dagvaarding in proces-
rechtelijke zin volledig is voltooid.

Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek noch enige andere bepaling verhinderen dat in 
hoofde van de schuldeiser aan een vordering en in het bijzonder een dagvaarding, stuiten-
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de werking toekomt zonder dat de debiteur reeds op de hoogte werd gebracht van de vor-
dering, voor zover ten minste vaststaat dat de bij de wet bepaalde vormen werden in acht 
genomen voor het instellen van de betrokken vordering.

De stuitende werking uitgaande van de dagvaarding in de zin van artikel 2244 van het 
Burgerlijk Wetboek vindt plaats op het ogenblik waarop de eisende partij de handelingen 
stelt die van haar rechtens vereist worden om de vordering bij dagvaarding in te stellen en 
waarop deze partij aldus op onherroepelijke wijze de wil manifesteert zijn rechten te doen 
erkennen in rechte.

Wanneer, zoals te dezen, met toepassing van artikel 1, eerste lid, 1°, van de in het mid-
del vermelde Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, de gerechtsdeurwaarder 
van de eisende partij de dagvaarding betekent aan de procureur-generaal of de procureur 
des Konings,  die  deze vervolgens rechtstreeks zendt  aan de voorzitter van het Duitse 
Landgericht of Amtsgericht van het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk be-
stemd is zich bevindt, dient het ogenblik waarop de dagvaarding stuitende werking heeft 
bepaald te worden op het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekent 
aan de procureur-generaal of de procureur des Konings; op dat moment stelt de eiser im-
mers de enige van hem verwachte handeling om de vordering in te stellen en manifesteert 
hij op onherroepelijke wijze de wil om zijn rechten te doen erkennen in rechte; in de daar-
opvolgende mededeling der stukken tussen gerechtelijke overheden bepaald in de vermel-
de Overeenkomst van 25 april 1959 speelt de eiser geen enkele rol; in hoofde van de ei-
sende partij wordt de dagvaarding aldus uitgebracht op het ogenblik dat zij de dagvaar-
ding overmaakt aan de procureur-generaal of procureur des Konings.

Deze uitlegging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek is daarenboven de enige 
uitlegging volgens dewelke deze wettelijke bepaling het grondwettelijk beginsel van ge-
lijkheid en niet-discriminatie eerbiedigt.

Door te beslissen dat de stuiting door verjaring slechts plaatsvindt op het ogenblik van 
de betekening van de dagvaarding, met name, volgens de wijze die wordt voorgeschreven 
door de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, op het ogenblik dat de voorzit-
ter van het Landgericht of het Amtsgericht in het rechtsgebied waar degene voor wie het 
stuk bestemd is zich bevindt, het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt en 
door te beslissen dat er dan ook geen redenen voor handen zijn om aan te nemen dat de 
betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings burgerlijke stuiting vormt in 
de zin van artikel 2244 B.W., hebben de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar 
recht verantwoord (schending van alle in het middel aangehaalde bepalingen, behalve de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet).

In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof de stelling in rechte van eiseres betref-
fende de uitlegging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek niet zou aanvaarden, 
voert de eiseres aan dat in de door appèlrechters aangenomen interpretatie artikel 2244 
B.W. de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie neergelegd in de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, schendt. Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door artikel 2244 van 
het Gerechtelijk Wetboek in deze uitlegging toe te passen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt.

De eiseres verzoekt diensvolgens uw hof de hierna vermelde prejudiciële vraag te stel-
len aan het Arbitragehof met toepassing van artikel 26 van de Bijzondere Wet van 16 ja-
nuari 1988 op het Arbitragehof.

Deze prejudiciële vraag strekt ertoe door het Arbitragehof te laten beslissen of artikel 
2244 zelf van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
om de redenen hierna aangehaald in de prejudiciële vraag. Daarenboven wordt de vraag 
gesteld of artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt, dit keer in onderling verband met de Wet van 28 maart 1958 tot goedkeuring van 
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het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechts-
vordering, wet die daarenboven de in artikel 1 van dit Verdrag voorziene overeenkomsten 
anticipatief goedkeurt, en hen verbindende kracht verleent, in de mate dus dat deze wet de 
Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 verbindende kracht verleent en aldus 
verbindende kracht geeft aan een internationale bepaling die een discriminatie instelt tus-
sen schuldeisers die beroep moeten doen op gerechtelijke overheden van het land van de 
schuldenaar om een verjaringstermijn te stuiten, en schuldeisers die beroep kunnen doen 
op de betekening per post of rechtstreekse betekening in het land van de schuldenaar.

Deze prejudiciële vraag luidt als volgt:
"Schendt artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, alleen of ten minste in onderling 

verband beschouwd met de wet van 28 maart 1958 tot goedkeuring van het op 1 maart 
1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, die 
daarenboven de in artikel 1 van dit Verdrag voorziene overeenkomsten anticipatief goed-
keurt en hen verbindende kracht verleent, in de mate dat deze wet aldus aan de bepaling 
van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959 verbindende kracht verleent, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet,

indien artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek zo wordt uitgelegd dat, wanneer een 
dagvaarding van een buitenlandse verweerder de betekening aan de gerechtelijke overhe-
den en daaropvolgende mededeling van de dagvaarding via deze overheden inhoudt, de 
stuitende werking van dergelijke dagvaarding geen aanvang neemt op het ogenblik van 
betekening van de dagvaarding aan de Belgische gerechtelijke overheid door de schuldei-
ser die daarmee de wilsuiting bevestigt om het door verjaring bedreigde recht te doen er-
kennen,  doch slechts op een later ogenblik in de procedure van betekening,  zoals het 
ogenblik  waarop  de  buitenlandse  gerechtelijke  overheid  de  dagvaarding  in  ontvangst 
neemt, doordat aldus, in het bijzonder ten tijde van de litigieuze dagvaarding betekend 
door de eiseres:

1) de schuldeiser die voor de betekening in het buitenland een beroep dient te doen op 
gerechtelijke overheden, geen enkele controle heeft over de uiteindelijke datum van bete-
kening, het risico loopt dat de stuitende werking niet valt binnen de verjaringstermijn en 
om dit risico te beperken verplicht is de betekeningsprocedure dermate vroeg aan te van-
gen door betekening aan de Belgische gerechtelijke overheid dat de wettelijke verjarings-
termijn aanzienlijk wordt ingekort, terwijl de schuldeisers die beroep kunnen doen op be-
tekening per post of rechtstreekse betekening in het land van de verweerder, wel het tijd-
stip van stuiting beheersen en zij niet verplicht zijn de procedure van betekening dermate 
vroeg aan te vatten dat hen een aanzienlijk deel van de verjaringstermijn wordt ontnomen,

2) aan de uiting van de wil van de schuldeiser om het door verjaring bedreigde recht te 
stuiten die erin bestaat de dagvaarding te betekenen aan de gerechtelijke overheden voor 
mededeling aan de debiteur, geen stuitende werking wordt verleend terwijl aan dezelfde 
wilsuiting van de schuldeiser die erin bestaat de dagvaarding af te geven ter post of recht-
streeks te betekenen aan de debiteur, wel stuitende werking wordt verleend?".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De verweerster voerde in het eerste middel van haar cassatieberoep tegen 

het tussen partijen gewezen arrest van 24 juni 1999 door het Hof van Beroep te 
Gent aan dat het arrest met name artikel 1 van de Belgisch-Duitse Overeenkomst 
van 25 april 1959 tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toe-
passing van het op 1 maart 1954 te 's Gravenhage gesloten Verdrag betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden, door te oordelen dat de verjaring overeenkomstig vermeld artikel 
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2244 gestuit werd op het ogenblik van de betekening aan de procureur des Ko-
nings met het verzoek de stukken over te maken aan de bevoegde Duitse autori-
teit en niet op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht 
deze stukken ontvangt.

2. Het Hof beslist in het arrest van 2 mei 2002 dat de betekening, wanneer ze 
dient  te geschieden volgens de wijze die wordt voorgeschreven door de Bel-
gisch-Duitse Overeenkomst van 25 april 1959, pas gebeurt op het ogenblik dat 
de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan de-
gene, voor wie het stuk is bestemd, zich bevindt, het aan de geadresseerde te 
overhandigen stuk ontvangt. Het toen vernietigde arrest had beslist dat de verja-
ring overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek werd gestuit op het 
ogenblik van de betekening van de dagvaarding aan de procureur des Konings.

3. De in het middel aangevochten beslissing van het arrest van 1 juni 2005, dat 
op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, stemt overeen met 
's Hofs arrest van 2 mei 2002.

4. Tegen die beslissing is, ingevolge artikel 1119, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, geen cassatieberoep toegelaten.

5. Het middel is derhalve niet ontvankelijk, nu het neerkomt op een herhaling 
van de stelling die zowel door 's Hofs arrest als door de beslissing van de verwij-
zingsrechter verworpen is.

6. De eiseres verzoekt het Hof aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen " zo het Hof zou besluiten de betrokken bepalingen zo uit te leggen dat de 
stuiting van de verjaring slechts zou plaatsvinden op het ogenblik dat de buiten-
landse gerechtelijke overheid de dagvaarding ontvangt ".

7. Het Hof komt echter aan een uitlegging van de betrokken bepalingen niet 
toe zodat er geen aanleiding is om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbi-
tragehof.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu 
en De Gryse.

Nr. 554

1° KAMER - 10 november 2006

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
VORDERING - IN DE DAGVAARDING AANGEVOERD FEIT OF AKTE - BEGRIP

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - RECHTSMACHT - 
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GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - RECHTSMACHT - GRENZEN

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN 
BETALING - TIJDSTIP VERVROEGD VOOR HET FAILLISSEMENTSVONNIS - VOORWAARDEN

1º Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of  
akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust1.  (Art. 807, 
Ger.W.)

2º en 3° Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben  
feitelijke vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven 
over de gegrondheid van de vordering zelf2. (Art. 11 en 962, Ger.W.)

4º  Wanneer  de  rechtbank  het  tijdstip  waarop  de  gefailleerde  wordt  geacht  te  hebben  
opgehouden te betalen vervroegt tot  een tijdstip voor het vonnis van faillietverklaring,  
moet zij vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en  
dat zijn krediet is geschokt op dat tijdstip waarop zij de staking van betaling vaststelt3.  
(Art. 12, tweede lid, Faillissementswet 1997)

(T. T. MR FRANCOIS, in hoedanigheid van curator van het faillissement  van EQUATOR b.v.b.a)

ARREST

(A.R. C.06.0274.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de uitgebreide vordering van verweerder q.q. tegen eise-

res om eiseres zowel uit hoofde van de oprichtersaansprakelijkheid als de bestuurdersaan-
sprakelijkheid te doen veroordelen om het volledig passief van de BVBA Equator aan te 
zuiveren en om zodoende aan verweerder q.q. de som van 159.808,72 euro te betalen, ont-
vankelijk op de volgende gronden: Art. 807 Ger. W. vereist dat een nieuwe vordering, in-
gesteld lopende het geding, berust op een feit of akte die in de inleidende dagvaarding 

1 Cass., 28 juni 2001, AR C.99.0422.F, nr 406.
2 Zie Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, nr 303.
3 Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Brussel, Kluwer, 2003, p. 302, nr 458 
en p. 401, nr 666; A. ZENNER, Dépistage, faillite et concordats, Brussel, Larcier, 1998, p. 236, nr 303, 
en  p.  736,  nr  1035;  B.  WINDEY,  "Art.  12,  Faillissementswet",  in  Handels-  en  economisch recht. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, afl. 9 (oktober 1998) nr 3.
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wordt aangevoerd (Cass.,  28 april  1994, R. W. 1994-95, 812-815). In de dagvaarding 
voert de curator diverse feiten aan die hem toelieten de bestuurdersaansprakelijkheid van 
de gefailleerde in te roepen (zie pag. 2, alinea's 8 tot 11 van de dagvaarding). Waar de op-
richtersaansprakelijkheid aansluit  bij  de bestuursaansprakelijkheid van een gefailleerde 
oprichter-bestuurder, verklaart het hof van beroep, mede uit proces-economische redenen 
en de vaststelling dat de rechten van verdediging van eiseres gerespecteerd werden en 
worden, de uitbreiding van de vordering ontvankelijk. Volgens art. 123, 7°, Venn. W. 
(thans art. 229, 5°, W. Venn.) zijn de oprichters aansprakelijk voor de verbintenissen van 
de vennootschap indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoerei-
kend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 
twee jaar, indien het faillissement binnen de drie jaar na de oprichting wordt uitgesproken. 
De voorwaarde dat het faillissement moet worden uitgesproken binnen de drie jaar na op-
richting, is vervuld. De vennootschap werd opgericht op 16 mei 1997 en bij vonnis van 23 
november 1998 reeds failliet verklaard. De eiseres is de enige oprichter. Het belangrijkste 
moment bij de beoordeling of het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was, is 
het financieel plan (stuk 23 curator). Terecht vroeg de eerste rechter voorafgaand advies 
aan een expert tot boekhoudkundige analyse van dit plan. Krachtens art. 133bis Venn. W. 
(thans art. 265 W. Venn.) kunnen bestuurders persoonlijk al dan niet hoofdelijk aanspra-
kelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap 
tot beloop van het tekort, indien vaststaat dat een door hen begane kennelijk grove fout 
heeft bijgedragen tot het faillissement. Ook hier kan de door de eerste rechter gevraagde 
onderzoeksmaatregel i.v.m. de door de curator voorgehouden fouten worden bijgetreden.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien 
hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is krachtens het artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.

De termen feit of akte doelen op de oorzaak van de vordering.
Verweer q.q. had in de dagvaarding op grond van artikel 12 van de Faillissementswet 

gevorderd om het tijdstip waarop de BVBA Equator had opgehouden te betalen te ver-
vroegen tot 14 juli 1998 op grond van liquiditeitsproblemen die als volgt werden aange-
voerd op pagina 2, in de alinea's 8 tot 11, van de dagvaarding: de BVBA EQUATOR kon 
haar schulden slechts gedeeltelijk voldoen door op onrechtmatige wijze over te gaan tot li-
quidatie van de vennootschap (alinea 8); de aldus gecreëerde beschikbare geldsommen 
kunnen bezwaarlijk als normale liquiditeiten aanzien worden (alinea 9); in juni-juli 1998 
werd beslist om al het personeel te ontslaan waaronder Tinne Vallaeys wat wijst op een 
onderneming in moeilijkheden (alinea 10);  de zaakvoerster van de gefailleerde liet  op 
15.09.98 aan de raadsman van T.V. weten dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mo-
gelijk te bevoordelen, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden 
(alinea 11).

Hieruit volgt dat het aan de oorspronkelijke vordering van verweerder q.q. ten grond-
slag liggende feit bestond uit de staking van betaling door de BVBA EQUATOR op 14 
juli 1998.

Dit feit volstond echter niet om de eiseres als zaakvoerster of als gewezen zaakvoerster 
aansprakelijk te verklaren krachtens artikel 133  bis Vennootschappenwet (thans artikel 
265 Wetboek van Vennootschappen) wegens een door haar begane kennelijk grove fout 
die heeft bijgedragen tot het faillissement vermits deze aansprakelijkheidsvordering voort-
spruit uit een andere oorzaak dan de staking van betaling op 14 juli 1998 en vermits deze 
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nieuwe aansprakelijkheidsvordering tegen de eiseres evenmin virtueel begrepen was in de 
oorspronkelijke vordering maar daar volstrekt van verschilt zowel qua voorwerp als qua 
oorzaak.

Het bestreden arrest heeft de nieuwe vordering van verweerder q.q. om eiseres als be-
stuurder aansprakelijk te doen verklaren, dan ook ten onrechte ontvankelijk verklaard nu 
die nieuwe vordering niet gegrond was op een rechtsfeit of rechtshandeling aangevoerd in 
de dagvaarding (schending van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter 

aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak geno-
men conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien 
hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is krachtens het artikel 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.

De termen feit of akte doelen op de oorzaak van de vordering.
Verweerder q.q. had in de dagvaarding op grond van artikel 12 van de Faillissements-

wet gevorderd om het tijdstip waarop de BVBA Equator had opgehouden te betalen te 
vervroegen tot 14 juli 1998 op grond van liquiditeitsproblemen die als volgt werden aan-
gevoerd op pagina 2, in de alinea's 8 tot 11, van de dagvaarding: de BVBA EQUATOR 
kon haar schulden slechts gedeeltelijk voldoen door op onrechtmatige wijze over te gaan 
tot liquidatie van de vennootschap (alinea 8); de aldus gecreëerde beschikbare geldsom-
men kunnen bezwaarlijk als normale liquiditeiten aanzien worden (alinea 9); in juni juli 
1998 werd beslist om al het personeel te ontslaan waaronder Tinne Vallaeys wat wijst op 
een onderneming in moeilijkheden (alinea 10); de zaakvoerster van de gefailleerde liet op 
15.09.98 aan de raadsman van T.V. weten dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mo-
gelijk te bevoordelen, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden 
(alinea 11).

Hieruit  volgt  dat  het  aan  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  verweerder  q.q.  ten 
grondslag liggende feit bestond uit de staking van betaling door de BVBA EQUATOR op 
14 juli 1998.

Dit feit volstond echter niet om eiseres als oprichter aansprakelijk te verklaren krach-
tens artikel 123, 7°, Vennootschappenwet (thans artikel 229, 5°, Wetboek van Vennoot-
schappen) voor de verbintenissen van de vennootschap naar een verhouding die de rechter 
vaststelt indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was 
voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 
Deze aansprakelijkheidsvordering spruit immers voort uit een andere oorzaak dan de sta-
king van betaling op 14 juli 1998 en verschilt volstrekt zowel qua voorwerp als qua oor-
zaak van de oorspronkelijke vordering tot vervroeging van het tijdstip van de staking van 
betaling.

Het bestreden arrest heeft de nieuwe vordering van de verweerder q.q. om de eiseres als 
oprichter aansprakelijk te doen verklaren, dan ook ten onrechte ontvankelijk verklaard nu 
die nieuwe vordering niet gegrond was op een feit of rechtshandeling aangevoerd in de 
dagvaarding en de aansluiting op een andere vordering dan de oorspronkelijke vordering 
niet volstaat om de nieuwe vordering ontvankelijk te verklaren (schending van de artike-
len 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen



Nr. 554 - 10.11.06 HOF VAN CASSATIE 2285 

Het bestreden arrest verklaart de uitgebreide vordering van verweerder q.q. tegen eise-
res om eiseres zowel uit hoofde van de oprichtersaansprakelijkheid als de bestuurdersaan-
sprakelijkheid te veroordelen om het volledig passief van de BVBA EQUATOR aan te 
zuiveren en om zodoende aan verweerder q.q. de som van 159.808,72 euro te betalen, ont-
vankelijk en het stelt S.L. aan als deskundige met opdracht aan de hand van de boekhoud-
kundige en andere stukken advies uit te brengen nopens:

- het feit of het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting van de vennootschap kenne-
lijk ontoereikend zou zijn geweest voor een normale uitoefening van de voorgenomen be-
drijvigheid gedurende twee jaar;

- de vereffening van de activa vóór faillissement: gebeurde dit tegen marktverantwoor-
de voorwaarden in de gegeven omstandigheden?

- werd de gelijkheid van de schuldeisers gerespecteerd bij die vereffening, en zo niet: 
wie werd bevoorrecht en voor hoeveel?

- in zoverre bepaalde verantwoordelijkheden zouden zijn aangetoond bij bovenvermel-
de punten of andere punten n.a.v. de vragen van partijen: aan wie zijn zij toe te schrijven? 
Zijn deze fouten als kennelijk en grof te beschouwen en waren zij rechtstreeks dan wel 
onrechtstreeks aanleiding tot het faillissement, op de volgende gronden: Volgens art. 123, 
7°, Venn. W. (thans art. 229, 5°, W. Venn.) zijn de oprichters aansprakelijk voor de ver-
bintenissen van de vennootschap indien het maatschappelijk kapitaal  bij  de oprichting 
kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvig-
heid over ten minste twee jaar, indien het faillissement binnen de drie jaar na de oprich-
ting wordt uitgesproken. De voorwaarde dat het faillissement moet worden uitgesproken 
binnen de drie jaar na oprichting, is vervuld. De vennootschap werd opgericht op 16 mei 
1997 en bij vonnis van 23 november 1998 reeds failliet verklaard. De eiseres is de enige 
oprichter. Het belangrijk instrument bij de beoordeling of het kapitaal bij de oprichting 
kennelijk ontoereikend was, is het financieel plan (stuk 23 curator). Terecht vroeg de eer-
ste rechter voorafgaand advies aan een expert tot boekhoudkundige analyse van dit plan. 
Krachtens art. 133bis Venn. W. (thans art. 265 W. Venn.) kunnen bestuurders persoonlijk 
al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de 
schulden van de vennootschap tot beloop van het tekort, indien vaststaat dat een door hen 
begane kennelijke grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Ook hier kan de door 
de Eerste Rechter gevraagde onderzoeksmaatregel i.v.m. de door de curator voorgehou-
den fouten worden bijgetreden. (...) In casu heeft de eerste rechter zijn rechtsmacht niet 
overgedragen aan de deskundige (art. 11, 1°, Ger. W.). De opdracht is boekhoudkundig-
technisch omschreven  en  de  juridische kwalificatie  komt uiteraard  aan  de  rechter  toe 
(Cass., 12 december 1985, R.W. 1986-87, 276). In het bestreden vonnis heeft de eerste 
rechter accountant S.L. aangesteld als deskundige om de door de curator voorgehouden 
onregelmatigheden te onderzoeken. Het hof bevestigt deze onderzoeksmaatregel, zodat de 
zaak voor verdere behandeling terug naar de eerste rechter moet worden verstuurd (art. 
1068 Ger. W.). De opmerkingen van eiseres inzake het vellen van "juridische" oordelen 
door de deskundige, behoren tot het debat ten gronde na expertise voor de eerste rechter.

Grieven
Enig onderdeel
Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters hun rechtsmacht niet 

kunnen overdragen en artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter 
deskundigen kan gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Uit deze 
bepalingen volgt dat de rechter aan de deskundige geen andere opdracht kan geven dan 
vaststellingen te doen of een technisch advies uit te brengen en dat hij aan de deskundige 
bijgevolg geen opdracht kan geven advies uit te brengen over de gegrondheid van de vor-
dering zelf.
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Met bevestiging van het vonnis a quo hebben de appelrechters de deskundige echter 
niet alleen gelast met technische vaststellingen maar zij gaven de deskundige bovendien 
opdracht advies uit te brengen over de kwestie aan wie de verantwoordelijkheden betref-
fende het gebeurlijk ontoereikend kapitaal en betreffende de vereffening van activa v66r 
faillissement toe te schrijven zijn, of deze fouten als kennelijk en grof te beschouwen zijn, 
of zij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanleiding waren tot het faillissement en of het 
maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend zou geweest zijn voor 
een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende twee jaar. De ap-
pelrechters gaven de deskundige aldus opdracht om advies uit  te brengen over de ge-
grondheid van de vordering zelf zodat zij hun beslissing niet naar recht hebben verant-
woord (schending van de artikelen 11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bepaalt het tijdstip van staking van betaling van de gefailleerde 

vennootschap, de BVBA Equator op 14 juli 1998 op de volgende gronden: Het principe is 
dat de staking van betaling geldt met ingang van de dag van het faillissement (art. 12, 1°, 
Faill. W.). Art. 12, 2°, Faill. W. bepaalt dat het tijdstip van staking van betaling door de 
rechtbank kan worden vervroegd, wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondub-
belzinnig aangeven dat de betalingen reeds voor het vonnis van faillietverklaring waren 
opgehouden. Het vonnis moet deze omstandigheden expliciet vermelden. Indien de cura-
tor een vordering instelt om te doen vaststellen dat de gefailleerde heeft opgehouden te 
betalen op een ander tijdstip dan het vonnis van faillietverklaring, dan moet hij bewijzen 
op welk ogenblik de gefailleerde zijn betalingen heeft gestaakt. Een handelaar bevindt 
zich in een situatie van staking van betaling wanneer hij zich in de blijvende onmogelijk-
heid bevindt om zijn schulden te voldoen (Gent, 27 april 1995, T.R.V. 1995, 604-612). 
Ten onrechte stelt eiseres dat op het ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van sta-
king van betaling, het voor de toepassing van art.12, 2°, Faill. W. eveneens vereist zou 
zijn dat het krediet toen reeds aan het wankelen was. Deze voorwaarde wordt door de wet 
immers nergens gesteld en moet door de curator in het kader van art. 12, 2°, Faill. W. dan 
ook niet worden aangetoond. Dit artikel beoogt enkel de gelijkheid onder de schuldeisers 
en vereist niet dat de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn. (...) Het is dan ook terecht 
dat de eerste rechter de datum van staking van betaling heeft vervroegd naar 14 juli 1998 
bij toepassing van art. 12, 2°, Faill. W.

Grieven
Enig onderdeel
De gefailleerde wordt overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Faillissementswet 

van 8 augustus 1997 geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring 
of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitgesproken.

Dit tijdstip mag krachtens artikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997 door de rechtbank alleen worden vervroegd wanneer ernstige en objectieve om-
standigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis hebben opge-
houden.

Het instellen van een verdachte periode vereist niet alleen het bewijs dat de handelaar 
zijn betalingen duurzaam gestaakt heeft maar ook dat zijn krediet ernstig geschokt was en 
vereist derhalve het bewijs dat de faillissementsvoorwaarden reeds vervuld waren vóór 
het vonnis van faillietverklaring zodat de datum van ophouden van betaling bedoeld in ar-
tikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 geen andere datum is 
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dan deze waarop de faillissementsvoorwaarden vervuld waren in de zin van artikel 2 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Het enkel feit dat de voorwaarde van het geschokt krediet niet vermeld is in artikel 12, 
tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 doet hieraan geen afbreuk ver-
mits die voorwaarde evenmin vermeld is in artikel 9, eerste lid, van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997 die de koopman verplicht binnen een maand nadat hij heeft opgehou-
den te betalen, daarvan aangifte te doen terwijl ook die aangifte enkel verplicht is wanneer 
tevens het krediet van die koopman geschokt is in de zin van artikel 2 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997 ook al is die voorwaarde niet gesteld in het voormeld arti-
kel 9, eerste lid.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het voor de toepassing van 
artikel 12, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 niet vereist is dat het 
krediet reeds aan het wankelen was op het ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van 
staking van betaling en het heeft op die grond dan ook niet wettelijk beslist dat de eerste 
rechter de datum van staking van betaling terecht heeft vervroegd naar 14 juli 1998 bij 
toepassing van artikel  12,  tweede lid,  van  de Faillissementswet  van 8 augustus  1997 
(schending van de artikelen 2 en 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering 

die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieu-
we, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dag-
vaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

2. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de nieuwe vorde-
ring, wanneer zij berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitslui-
tend op dat feit of die akte berust.

3. De dagvaarding vermeldt als feiten:
- dat (de tweede verweerster) haar schuld aan de bank slechts gedeeltelijk heeft 

kunnen voldoen door op onregelmatige wijze over te gaan tot liquidatie van de 
vennootschap door verkoop van de stock, de personenwagen, de machines, de 
computer;

- dat (de eiseres) daarenboven op 15 september 1998 aan de raadsman van me-
vrouw V. mededeelde dat zij geprobeerd heeft zijn cliënte zoveel mogelijk te be-
voordelen vooraleer in vereffening te zullen gaan, vereffening die er nooit geko-
men is, bekentenis die eveneens wijst op een onderneming in moeilijkheden.

4. De vordering gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid die eerste verweer-
der bij tegensprekelijke conclusies tegen eiseres heeft ingesteld, onder verwij-
zing naar artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, berust onder meer op deze 
feiten.

5. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. De vordering uit hoofde van oprichtersaansprakelijkheid die eerste verweer-

der, onder verwijzing naar artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, bij tegen-



2288 HOF VAN CASSATIE 10.11.06 - Nr. 554 

sprekelijke conclusies tegen eiseres heeft ingesteld, vertoont geen enkel verband 
met de in het eerste onderdeel aangehaalde feiten die in de dagvaarding zijn ver-
meld. Deze vordering berust derhalve niet op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd.

7. Nu het arrest deze vordering ontvankelijk verklaart, ondanks de betwisting 
door eiseres, schendt het artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

8. Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
9. Het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel heb-

ben feitelijke vaststellingen te doen of technisch advies te geven.
10.  De rechters in eerste aanleg vroegen de deskundige onder meer om advies 

uit te brengen nopens:
- het feit of het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting van de vennootschap 

kennelijk ontoereikend zou zijn geweest voor een normale uitoefening van de 
voorgenomen bedrijvigheid gedurende twee jaar, 

- in zoverre bepaalde verantwoordelijkheden zouden zijn aangetoond bij bo-
venvermelde punten of andere punten naar aanleiding van de vragen van partij-
en: aan wie zijn zij toe te schrijven? Zijn deze fouten als kennelijk en grof te be-
schouwen en waren zij  rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aanleiding tot  het 
faillissement?

11. De rechters gelasten de aangestelde deskundige aldus niet enkel vaststellin-
gen te doen of technisch advies te geven, maar dragen hem op om advies uit te 
brengen over de gegrondheid van de vordering zelf.

12. Door de opdracht van de deskundige, ondanks de betwisting door eiseres 
zonder meer te bevestigen, schendt het bestreden arrest de in het middel aange-
wezen bepalingen.

13. Het middel is gegrond.
Derde middel
14. De gefailleerde wordt op grond van artikel 12, eerste lid, van de Faillisse-

mentswet van 8 augustus 1997 geacht op te houden te betalen vanaf het vonnis 
van faillietverklaring of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietver-
klaring nadien is uitgesproken. Dit tijdstip mag, op grond van het tweede lid van 
voormeld artikel, door de rechtbank alleen worden vervroegd wanneer ernstige 
en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor 
het vonnis hebben opgehouden; deze omstandigheden moeten in het vonnis wor-
den vermeld.

15. De uitdrukking "dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden", 
gebruikt in artikel 12, tweede lid, van die wet, verwijst naar de faillissements-
voorwaarden vermeld in artikel 2, eerste lid, van dezelfde wet, waarvan de kern 
hierin bestaat dat de koopman definitief heeft opgehouden te betalen, wat meteen 
noodzakelijk inhoudt dat hij over geen krediet  meer beschikt.  Het feit  dat de 
koopman nog over krediet zou beschikken zou verhinderen dat de koopman defi-
nitief heeft opgehouden te betalen.
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16. Dit heeft tot gevolg dat voor de toepassing van artikel 12, tweede lid, de 
rechter moet vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te 
betalen en dat zijn krediet is geschokt op het tijdstip waarop de rechtbank de sta-
king van betaling vaststelt.

17. De appelrechters oordelen dat, voor de toepassing van artikel 12, tweede 
lid,  van de Faillissementswet van 8 augustus  1997,  niet  vereist  is  dat  op het 
ogenblik van de vaststelling van het tijdstip van staking van betaling het krediet 
reeds aan het wankelen was.

18. Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
19. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering gebaseerd 

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter 

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

10 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 555

3° KAMER - 13 november 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - EINDE OVEREENKOMST - 
RECHTSVORDERING - UITVOERING VAN VERBINTENIS ONTSTAAN UIT ARBEIDSOVEREENKOMST - 
TERMIJN - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - RECHTSVORDERING - 
UITVOERING VAN VERBINTENIS ONTSTAAN UIT ARBEIDSOVEREENKOMST

1º  en  2°  Op  vorderingen  tot  uitvoering  van  verbintenissen  die  ontstaan  uit  een  
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag1. (Art. 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2257, B.W.)

(F. T. QUINN PLASTICS n.v.)

ARREST

1 Cass., 21 okt. 2002, AR S.99.0090.F, nr 554.
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(A.R. S.05.0111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2257 en 2262bis, in het bijzonder §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond, 
het incidenteel beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof vernie-
tigt dienvolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank van 10 mei 2004 en verklaart, op-
nieuw recht sprekend, de vordering van de eiser verjaard. Het arbeidshof beslist dat op 
grond van de volgende motieven:

"2. De beoordeling:
(De verweerster) besluit dat de vordering van (de eiser) verjaard is bij toepassing van 

artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, nu deze werd ingesteld meer dan één jaar 
na het einde van de arbeidsovereenkomst.

(De eiser), daarin gevolgd door de eerste rechters, is echter van oordeel dat die eis niet 
verjaard is, nu zijn vordering haar oorsprong zou vinden in een van de eigenlijke arbeids-
overeenkomst onderscheiden overeenkomst, zodat genoemd artikel 15 in casu geen toe-
passing vindt, doch wel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Om de hierna uiteengezette redenen kan het (arbeidshof) de argumentatie van (de eiser) 
niet bijtreden.

Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt: 'De rechtsvorderingen die uit de 
overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf 
jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan zonder dat deze termijn één jaar na het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden'.

De vorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan zijn dus in elk geval één jaar 
volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst verjaard, ook al zijn de vorderingen 
minder dan vijf jaar voordien ontstaan.

Gelet op het uitzonderingskarakter van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet 
moet deze bepaling beperkend worden geïnterpreteerd, in die zin dat de verjaringstermijn 
van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op de rechtsvor-
deringen 'die uit de arbeidsovereenkomsten zijn ontstaan' en zij dus niet van toepassing is 
op de vorderingen die niet uit de arbeidsovereenkomst zijn ontstaan.

Dit neemt echter niet weg dat het begrip 'rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereen-
komsten zijn ontstaan' zelf, wel ruim moet worden geïnterpreteerd in die zin dat dit begrip 
niet alleen betrekking heeft op vorderingen die rechtstreeks gesteund zijn op de arbeids-
overeenkomst, maar ook op vorderingen die onrechtstreeks op de arbeidsovereenkomst 
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steunen, d.w.z. op vorderingen die in de arbeidsovereenkomst tussen de partijen hun oor-
sprong vinden, die er verband mee houden of het gevolg ervan zijn en die zonder de ar-
beidsovereenkomst niet zouden zijn kunnen ontstaan.

(...)
Dat de vordering slechts ontstaat na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst doet 

geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van artikel 15 van de Arbeidsovereen-komsten-
wet, mits uiteraard deze vordering haar oorsprong vindt in de arbeidsovereen-komst.

(...)
In laatstgenoemde hypothese moet bedoelde eenjarige verjaringstermijn worden toege-

past, zij het dat deze verjaringstermijn niet begint te lopen vanaf het einde van de arbeids-
overeenkomst, maar vanaf het tijdstip waarop het gevorderde recht is ontstaan of eisbaar 
werd.

Het betreft hier een eenvoudige toepassing van de principes vervat in artikel 2257 van 
het Burgerlijk Wetboek

Tot slot dient erop gewezen dat de verjaring van artikel 15 van de Arbeidsovereen-
komstenwet niet anders wordt gestuit of geschorst dan overeenkomstig de gemeenrechte-
lijke regels uit het Burgerlijk Wetboek.

ln casu steunt (de eiser) zijn vordering duidelijk en ondubbelzinnig op de overeenkomst 
die in januari 1993 tussen partijen werd gesloten en waarbij (de verweerster) zich verbond 
om aan (de eiser) of zijn nabestaanden een aanvullend pensioenkapitaal te betalen.

Het in deze overeenkomst bedongen aanvullend pensioenkapitaal is een door (de ver-
weerster) toegekend, in geld waardeerbaar voordeel, dat zijn oorsprong vindt in de ar-
beidsovereenkomst tussen partijen.

Dit blijkt zowel uit de bewoordingen van de overeenkomst, als uit de brieven die (de ei-
ser) aan (de verweerster) verzond in 1999, als uit de houding die hij in de eerder gevoerde 
procedure heeft aangenomen.

De band tussen het bedongen pensioenkapitaal en de tussen partijen bestaande arbeids-
overeenkomst blijkt vooreerst uit de bepalingen van de overeenkomst van januari 1993, 
met name uit het in artikel 4 van de overeenkomst bedongen behoud van de voordelen 'in-
dien de begunstigde zijn dienst en dit voor gelijk welke reden verlaat vóór de data voor-
zien in de artikels 2 en 3' en de bedongen vermindering van de overeengekomen voorde-
len 'in functie van de jaren verlopen tussen het afsluiten van de huidige overeenkomst en 
het beëindigen van zijn functies' en het in artikel 5 bedongen verlies van deze voordelen 
'indien er, wegens een zware fout, een einde wordt gesteld aan zijn functies in de vennoot-
schap'.

Dat met 'functies' wel degelijk de functies uitgeoefend in het kader van de arbeidsover-
eenkomst werden bedoeld en dat de bedongen pensioenvoordelen aan (de eiser) werden 
toegekend als tegenprestatie voor zijn arbeid in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
werd door (de eiser) zelf, in tempore non suspectu erkend, met name in de hoger vermelde 
brief van 10 februari 1999, maar vooral in de hoger vermelde brief van 20 april 1999.

Het is verder frappant dat (de eiser) (de verweerster) in 1993 dagvaardde in betaling 
van 1 BEF provisioneel pensioenaanvulling voor de Arbeidsrechtbank te Turnhout, waar-
mee hij op dat ogenblik minstens impliciet te kennen gaf dat deze vordering naar zijn oor-
deel tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoorde en derhalve een geschil inzake 
arbeidsovereenkomsten betrof.

De Arbeidsrechtbank te Turnhout heeft zich overigens terecht - zij het impliciet - be-
voegd verklaard om kennis te nemen van deze vordering.

Ten slotte is de thans door (de eiser) ontwikkelde argumentatie ook moeilijk verenig-
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baar met het feit dat hij in de eerder gevoerde procedure steeds opname nastreefde in het 
basisjaarloon van de premies die (de verweerster) betaalde in het kader van de hoger ver-
melde bedrijfsleidersverzekering, met het oog op het bepalen van de hem verschuldigde 
opzeggingsvergoeding.

In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat (de eiser) initieel de mening was toe-
gedaan dat de bedrijfsleiderverzekering haar oorsprong vond in de tussen partijen bestaan-
de arbeidsovereenkomst, zodat a fortiori mag besloten worden dat naar zijn oordeel ook 
de onderliggende overeenkomst tot toekenning van een aanvullend pensioenkapitaal haar 
oorsprong vond in de arbeidsovereenkomst.

Tevergeefs doet (de eiser) in dit verband gelden dat dit (arbeidshof), in zijn arresten van 
5 april 2000 en 21 april 2004, bedoelde premies niet in aanmerking heeft genomen voor 
de berekening van de aan (de eiser) verschuldigde opzeggingsvergoeding.

De beslissing van het (arbeidshof) desbetreffend steunde immers niet op de overweging 
dat bedoelde premies niet konden worden gekwalificeerd als (loon)voordeel verworven 
krachtens de arbeidsovereenkomst, maar op de overweging dat (de verweerster) in 1993 
geen premies meer diende te betalen in het kader van bedoelde verzekering, zodat deze 
geen deel uitmaakten van het lopende loon op het ogenblik van het ontslag.

Eenzelfde bemerking geldt mutatis mutandis de beslissing die dit (arbeidshof) om het 
gevorderd achterstallig dubbel vakantiegeld op deze premies af te wijzen, afwijzing die 
niet steunde op de overweging dat bedoelde premies geen loon waren, maar op de vast-
stelling dat de premiebetalingen op jaarbasis gebeurden.

Gelet op het voorgaande is het (arbeidshof) van oordeel dat de vordering van (de eiser) 
is ontstaan uit zijn vroegere arbeidsovereenkomst, zodat artikel 15 Arbeidsovereenkom-
sten-wet van toepassing is.

Deze vordering is opeisbaar geworden op 1 januari 1999, datum waarop (de eiser), vol-
gens de bepalingen van de overeenkomst van januari 1993, aanspraak kon maken op de 
betaling van het bedongen aanvullend pensioenkapitaal 'bij leven' door (de verweerster).

Met toepassing van artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek begon de in artikel 15 Ar-
beidsovereenkomstenwet  bedoelde  eenjarige  verjaringstermijn  bijgevolg  op  1  januari 
1999 te lopen.

Zelfs aangenomen dat elke brief die door (de verweerster) werd verzonden in antwoord 
op de aanspraken van (de eiser) kan worden beschouwd als een erkenning van het recht 
van (de eiser) op betaling van het thans gevorderde pensioenkapitaal, blijft de vaststelling 
dat tussen de laatste brief die (de verweerster) in dit kader verzond (met name de brief van 
25 maart 1999) en de inleidende dagvaarding meer dan één jaar is verstreken.

Het blijkt verder niet dat in de periode tussen deze brief en de inleidende dagvaarding 
een handeling werd gesteld of zich een feit heeft voorgedaan dat de in artikel 15 Arbeids-
overeenkomstenwet bedoelde verjaring heeft gestuit of geschorst.

Gelet op het voorgaande moet noodzakelijk besloten worden dat de vordering die (de 
eiser) heeft ingeleid met een dagvaarding betekend op 15 januari 2001 verjaard is".

Grieven
1. Krachtens artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, verjaren de rechtsvorderingen die 
uit de overeenkomst ontstaan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar 
na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindi-
gen van deze overeenkomst mag overschrijden.

De verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan worden ge-
stuit overeenkomstig de regelen van het Burgerlijk Wetboek. Luidens artikel 2257, derde 
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lid, van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring niet ten aanzien van een schuldvorde-
ring die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag nog niet is verschenen.

Het tweede lid van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat in geval 
van toepassing van artikel 39bis de rechtsvordering die uit de niet-betaling van de opzeg-
gingsvergoeding ontstaat, verjaart één jaar na de laatste effectieve maandelijkse betaling 
door de werkgever.

Uit voornoemde bepalingen volgt dat de verjaringstermijn van het eerste lid van artikel 
15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op de rechtsvorderingen die 
ontstaan uit de arbeidsovereenkomst en tijdens de arbeidsovereenkomst of bij het eindigen 
ervan.

Bijgevolg zijn op rechtsvorderingen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar dat 
pas na het eindigen van die overeenkomst, de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen van 
toepassing.

Artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle persoonlijke 
rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.

2. Het arbeidshof stelt vast dat de eiser tijdens zijn tewerkstelling bij (de rechtsvoor-
gangster van) de verweerster een "overeenkomst van aanvullend pensioen" sloot met de 
verweerster en dat die overeenkomst, die meermaals werd vervangen door andere, gelijk-
aardige overeenkomsten, bepaalt dat de verweerster een bepaald bedrag zou betalen aan 
de eiser bij leven op 1 januari 1999 (zie blz. 4 en 5 van het arrest, onder "De feiten"). De 
laatste in dat kader gesloten overeenkomst dateert van januari 1993 en bepaalt dat de ver-
weerster in geval van leven van de eiser op 1 januari 1999 aan de eiser ten titel van ver-
goeding geldend als aanvullend pensioen, een bepaald bedrag zal storten (blz. 5, midden, 
van het arrest).

Ook stelt het arbeidshof vast dat de eiser op 19 april 1993 onmiddellijk werd ontslagen 
met betaling van een opzeggingsvergoeding (blz. 6, bovenaan, van het arrest).

Het arbeidshof stelt vast dat de eiser zijn vordering steunt op de overeenkomst die in ja-
nuari 1993 tussen partijen werd gesloten en waarbij de verweerster zich verbond om aan 
de eiser of zijn nabestaanden een aanvullend pensioenkapitaal te betalen. Het in die over-
eenkomst bedongen aanvullend pensioenkapitaal is een door de verweerster toegekend, in 
geld waardeerbaar voordeel, dat zijn oorsprong vindt in de arbeidsovereenkomst tussen 
partijen (blz. 9, vierde en derde laatste alinea, van het arrest).

Voorts stelt het arbeidshof vast dat de vordering van de eiser ontstaan is uit zijn vroege-
re arbeidsovereenkomst, alsook dat de vordering van de eiser op 1 januari 1999 opeisbaar 
is geworden, datum waarop de eiser volgens de overeenkomst van januari 1993 aanspraak 
kon maken op de betaling van het aanvullend pensioenkapitaal door de verweerster (blz. 
10, onderaan en blz. 11, bovenaan, van het arrest).

Uit die vaststellingen van het arbeidshof blijkt aldus dat de rechtsvordering van de eiser 
wel haar oorzaak vindt in de arbeidsovereenkomst, maar pas ontstaan is ná het einde van 
de arbeidsovereenkomst. De vordering werd, volgens de vaststellingen van het arbeidshof, 
pas opeisbaar op 1 januari 1999 terwijl de arbeidsovereenkomst een einde nam op 13 april 
1999 (lees: 19 april 1993).

De eiser voerde in regelmatig voor het arbeidshof neergelegde conclusies niet enkel aan 
dat zijn vordering niet verjaard was omdat zijn vordering voortvloeide uit een van de ei-
genlijke arbeidsovereenkomst te onderscheiden overeenkomst, maar voerde ook aan: "De 
gemeenrechtelijke verjaringstermijn (vroeger 30, thans 10 jaar) wordt algemeen van toe-
passing gemaakt voor vorderingen die steunen op feiten van ná het einde van de arbeids-
overeenkomst" (blz. 5, derde alinea, van de syntheseconclusie neergelegd ter griffie van 
het arbeidshof op 22 november 2004; blz. 5, tweede alinea, van de conclusie neergelegd 
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ter griffie van het arbeidshof op 9 juli 2004).
Volgens het arbeidshof doet het feit dat de rechtsvordering pas ontstaat ná de beëindi-

ging van de arbeidsovereenkomst geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van artikel 15 
van de Arbeidsovereenkomstenwet, mits de vordering uiteraard haar oorsprong vindt in de 
arbeidsovereenkomst, en moet in die hypothese de eenjarige verjaringstermijn van die be-
paling worden toegepast, zij het dat die pas begint te lopen vanaf het tijdstip waarop het 
gevorderde recht ontstaan is of eisbaar wordt (blz. 9, eerste en tweede nieuwe alinea, van 
het arrest).

Het arbeidshof overweegt dat artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepas-
sing is op de vordering van de eiser, dat met toepassing van artikel 2257 van het Burger-
lijk Wetboek de eenjarige verjaringstermijn is beginnen lopen op 1 januari 1999, dat zelfs 
indien wordt aangenomen dat elke brief die de verweerster verstuurde in antwoord op de 
aanspraken van de eiser kan beschouwd worden als een erkenning van het recht van de ei-
ser op de betaling van het thans gevorderde aanvullend pensioenkapitaal, de vaststelling 
blijft  dat tussen de laatste brief die de verweerster in dat kader verzond (op 25 maart 
1999) en de inleidende dagvaarding meer dan één jaar is verstreken, dat niet blijkt dat tus-
sen die laatste brief en de inleidende dagvaarding een handeling werd gesteld of zich een 
feit heeft voorgedaan dat de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde 
verjaring heeft gestuit of geschorst, en beslist dat de vordering van de eiser, ingeleid met 
een dagvaarding van 15 januari 2001, verjaard is. Met die overwegingen en beslissing, in 
het bijzonder door de toepassing van de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15, eerste 
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet op een vordering die uit de arbeidsovereenkomst 
is ontstaan, maar (...) pas na de beëindiging van die arbeidsovereenkomst, schendt het ar-
beidshof die bepaling alsook de artikelen 2257 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat op rechtsvorderingen die hun oorsprong 
vinden in de arbeidsovereenkomst maar pas ontstaan zijn ná het einde ervan, de éénjarige 
verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepas-
sing is, met dien verstande dat de eenjarige verjaringstermijn pas begint te lopen op het 
tijdstip waarop het gevorderde recht is ontstaan, en verklaart de vordering van de eiser bij-
gevolg op die grond niet wettig verjaard (schending van alle in de aanhef van het middel 
vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1.  Artikel  15,  eerste  lid,  van de  Arbeidsovereenkomstenwet  bepaalt  dat  de 

rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het ein-
digen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ont-
staan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst 
mag overschrijden.

Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring niet loopt ten 
aanzien van een schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag 
niet verschenen is.

2. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat op vorderingen tot uit-
voering van verbintenissen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar met 
vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, de in voormeld artikel 15, eer-
ste lid, bepaalde verjaringstermijn van één jaar toepasselijk is en dat die verja-
ringstermijn slechts aanvangt op die vervaldag.

Het tweede lid van voormeld artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat 
bepaalt dat in geval van toepassing van artikel 39bis van die wet, de rechtsvorde-
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ring die uit de niet-betaling van de opzeggingsvergoeding ontstaat, verjaart één 
jaar na de laatste effectieve maandelijkse betaling door de werkgever, is een toe-
passing van die regel.

3. Het middel gaat ervan uit dat de verjaringstermijn van het eerste lid van arti-
kel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel van toepassing is op vorderin-
gen die tijdens of bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst ontstaan en dat de 
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar die is bepaald in artikel 2262bis, 
§1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op vorderingen die 
uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, maar pas na het eindigen ervan.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Nelissen Grade.

Nr. 556

2° KAMER - 14 november 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.1 - 
RICHTINGSVERANDERING - LINKS AFSLAAN - VERPLICHTING VAN DE BESTUURDER - DRAAGWIJDTE - 
GRENZEN

De bestuurder die naar links wil  afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich krachtens  
artikel 19.1 Wegverkeersreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder  
gevaar  voor  de  andere  weggebruikers,  in  het  bijzonder  rekening  houdende  met  de  
vertragingsmogelijkheden  van  de  achterliggers;  die  verplichting  houdt  evenwel  op  te 
bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt,  
zich daadwerkelijk naar links heeft begeven1.

(M. e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0775.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Tongeren van 3 mei 2006.
De eiseres 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Zie Cass., 27 mei 1998, AR P.97.1712.F, nr 275; 14 maart 2001, AR P.00.1737.F, nr 132; 20 april 
2005, AR P.04.1615.F, nr 234. 
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De eiseres 2 voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres 2
1. Het bestreden vonnis willigt volledig de schadevordering van de eiseres in. 
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 
Middel
2. De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich 

krachtens artikel 19.1 Wegverkeerreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit 
kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers, in het bijzonder rekening 
houdende met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers. Die verplich-
ting houdt evenwel op te bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig ge-
noeg kenbaar te hebben gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft begeven.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres 1 haar voornemen om links af 
te slaan tijdig genoeg kenbaar gemaakt heeft en zich voldoende naar links heeft 
begeven om naar links af te slaan. Het oordeelt vervolgens dat de eiseres 1 die 
daarna naar links is afgeslagen, het voertuig van de verweerder 1 dat aan het in-
halen was had moeten zien en doorlaten. Op die grond verklaart het bestreden 
vonnis de eiseres 1 schuldig aan de telastlegging A, zijnde overtreding van arti-
kel 19.Wegverkeerreglement en veroordeelt haar tot straf en schadevergoeding. 

Aldus zijn die beslissingen niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres 1 wegens de telastleg-

ging A schuldig verklaart en tot straf veroordeelt en uitspraak doet over de tegen 
die eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering. 

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres 2. 
Veroordeelt de eiseres 2 in de helft van de kosten van de cassatieberoepen en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, 

zitting houdend in hoger beroep. 

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 557

2° KAMER - 14 november 2006

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID 
TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - BLIJVENDE INVALIDITEIT - SAMENLOOP

De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende ongeschiktheid tot  
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die 
slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad1.  (Art. 398 en 399, 
Sw.)

(T. T. W.)

ARREST

(A.R. P.06.0852.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 17 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende on-

geschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben ge-
had, sluit niet uit dat die slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg 
kunnen hebben. De blijvende invaliditeit veroorzaakt door slagen en verwondin-
gen houdt immers niet noodzakelijk in dat die slagen en verwondingen een blij-
vende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg gehad 
hebben.

2. Hieruit volgt dat wanneer de rechter oordeelt dat het bewezen is dat een be-
klaagde opzettelijke slagen en verwondingen heeft toegebracht en dat die slagen 
een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg 
hadden, dit is het misdrijf bedoeld in artikel 399, eerste lid, Strafwetboek, hij die 
beklaagde kan veroordelen tot schadevergoeding aan het slachtoffer wegens de 
blijvende invaliditeit die het gevolg is van die slagen. Daardoor kent hij geen 
schadevergoeding toe wegens een ander misdrijf. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 Zie Cass., 18 mei 1993, AR 5816, nr 242; 25 mei 1999, AR P.98.0620.N, nr 306; 25 mei 2004, AR 
P.04.0568.N, nr 285 met concl. van advocaat-generaal De SWAEF
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14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Van Rillaer, Mechelen en J. Vercammen, Mechelen.

Nr. 558

2° KAMER - 14 november 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
GEEN ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING - GEVOLG

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest  
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  enkel,  met  toepassing  van  artikel  61  
quinquies, Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een 
verzoek strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zonder  
dat  terzelfder  tijd,  met  toepassing  van  artikel  235bis  van  hetzelfde  wetboek,  ook  de  
regelmatigheid  van  het  haar  voorgelegde  strafonderzoek  of  van  de  ermee  gepaard  
gaande strafvordering wordt onderzocht1. (Artt. 416 Sv.) 

(STUDAP c.v.b.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1233.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 juli 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De kamer van onbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing 

van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid 
van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande straf-
vordering onderzoekt, dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek 
of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ont-
vankelijkheid of van verval van de strafvordering. Daaruit volgt dat wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de procedure betreffende 

1 Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.99.0489.N, nr 278; 16 mei 2000, AR P.00.0296.N, nr 299; 16 dec. 
2003, AR P.03.1298.N, nr 652. 
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het verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen, zij uitspraak 
doet met toepassing van artikel 61quinquies maar niet van artikel 235bis Wet-
boek van Strafvordering.

2. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij eisers verzoek tot het stellen van bijkomende onder-
zoekshandelingen, ingesteld met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, 
§2 en §3, Wetboek van Strafvordering, wordt afgewezen. 

Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek. 

Het cassatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Middel
3. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.

Nr. 559

2° KAMER - 14 november 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
TAAK VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET INWILLIGING VAN DE VORDERING - GEEN VOORAFGAANDE 
MEDEDELING AAN EISER - ARTIKEL 1138, 2°, GER.W.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
VERSTEK VAN DE PARTIJ TEGEN DEWELKE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IS INGESTELD - 
GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET INWILLIGING VAN DE VORDERING - GEEN VOORAFGAANDE 
MEDEDELING AAN EISER - RECHT VAN VERDEDIGING VAN EISER

1º Nu verstek vanwege een partij een wijze is van betwisting voeren, moet de rechter ook  
bij verstek van de partij tegen dewelke een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die  
vordering nauwkeurig onderzoeken1. 

1 Zie Cass., 13 juni 1985, AR 7376, nr 626; 23 juni 1995, AR C.93.0294.N, nr 324; R. DE CORTE en J. 
LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, T.P.R., 1980, 447; R. DE CORTE 
en J. LAENENS, “De taak van de rechter bij verstek”, R.W., 1983-84, 2732. 
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2º en 3° De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een  
partij die verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd 
omdat hij op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet  
bewezen  acht,  is  niet  verplicht  dit  vooraf  aan de eisende  partij  mee te  delen;  zulke  
afwijzing zonder voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°,  
Gerechtelijk Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende 
partij2. 

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.06.0896.N)

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

onele Rechtbank te Tongeren van 24 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Verstek is vanwege een partji die niet verschijnt, een wijze van betwisting 

voeren. Hieruit volgt dat de rechter ook bij verstek van de partij tegen dewelke 
een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die vordering nauwkeurig moet on-
derzoeken. Zo moet de rechter onder meer nagaan of hij bevoegd is, of de vorde-
ring ontvankelijk is en wat de feitelijke en wettelijke grondslag van de vordering 
is. De rechter moet daarbij nagaan of voldoende feiten worden aangevoerd ter 
staving van de vordering en of die aangevoerde feiten ook bewezen zijn.

2. De rechter die in voornoemd geval oordeelt dat de vordering hetzij geheel 
hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij op grond van de hem 
voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet  bewezen acht,  is  niet 
verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen. 

3. Dergelijke afwijzing zonder voorafgaande mededeling, houdt geen schen-
ding van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek in, noch miskenning van het 
recht van verdediging van de eisende partij.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

14 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-gene-

2 Ibid.
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raal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en van Eeckhoutte.

Nr. 560

2° KAMER - 15 november 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 42 - ARTIKEL 42.4.4 - VOETGANGER - 
RIJBAAN - OVERSTEKEN - VERPLICHTINGEN

Op  de  plaatsen  waar  het  verkeer  noch  door  een  bevoegd  persoon,  noch  door  
verkeerslichten  geregeld  wordt,  mag  een  voetganger  zich  slechts  voorzichtig  op  de  
rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen, maar zodra hij zich  
regelmatig op de rijbaan heeft begeven, is hij tijdens het oversteken niet verplicht zich  
aan  bijzondere  voorschriften  te  houden,  met  name  wanneer  hij  op  dat  ogenblik  
geconfronteerd wordt met een voertuig dat tegen overdreven snelheid rijdt1. 

(V. e.a. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1664.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 18 november 2005 in 

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei. 
De eisers voeren een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het middel :
Krachtens artikel 42.4.4 van het Wegverkeersreglement, mogen de voetgan-

gers op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en 
met inachtneming van de naderende voertuigen. Deze, noch enige andere bepa-
ling van het Wegverkeersreglement leggen de voetganger, die zich bij het over-
steken regelmatig op de rijbaan heeft begeven, een bijzonder gedrag op wanneer 
hij met name op dat ogenblik met een voertuig geconfronteerd wordt dat tegen 
overdreven snelheid rijdt.

Om de eerste verweerder wegens die telastlegging vrij te spreken, oordeelt het 
bestreden vonnis dat deze "mag worden [geloofd] wanneer [hij] verklaart dat hij 
[de rijbaan] met stevige tred is overgestoken terwijl in de verte voertuigen op de 

1 Cass., 10 mei 1994, AR P.93.0599.N, nr 227; zie ook Cass., 5 dec. 1984, AC., 1984-1985, nr 215; 
Cass., 26 maart 1980, AC., 1979-1980, nr 477. 
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voorrangsweg kwamen aangereden" en dat, aangezien hij over ongeveer negen 
seconden beschikte om de overkant te bereiken, "hij dus rekening ermee mocht 
houden dat [de eiser] mits naleving van de plaatselijke snelheidsbeperking (70 
km/u), dat punt pas zou bereiken nadat hijzelf reeds aan de overkant zou zijn, zo-
dat hij dus mocht beginnen oversteken".

Het vermeldt verder dat "de [eerste verweerder] niet kan worden verweten dat 
hij bij het oversteken geen aandacht schonk aan [de eiser] die vlakbij van rechts 
opdook, en geen rekening hield met het feit dat diens snelheid hoger lag dan de 
plaatselijk toegelaten snelheid, waardoor hij het voetpad aan de overkant niet on-
gehinderd kon bereiken; [dat] immers, de snelle nadering van het voertuig [...] op 
zichzelf geen beoordelingsfout van de voetganger aantoont, die [...] op grote af-
stand zichtbaar was van zodra hij begon over te steken".

Het vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 561

2° KAMER - 15 november 2006

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - VALSHEID IN GESCHRIFTE - BESTANDDELEN - 
MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ONVOORZIENBARE SCHADE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CONTRACTUELE VERBINTENIS VAN 
HET SLACHTOFFER - OORZAKELIJK VERBAND - VERBREKING - BEGRIP

1º en 2° Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het  
opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen1. 

3º Hij die een foutieve handeling stelt is verplicht om de schade die door die handeling is  

1 Cass., 13 maart 1996, AR P.95.1028.F, nr 97. 
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ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat  
en niet uit de ontzegging van een onrechtmatig voordeel bestaat. 

4º De verbintenis van een burgerlijke partij tot deelneming aan de kapitaalsverhoging van  
een derde vennootschap, wat afhankelijk is van de inbreng in natura van de beklaagden,  
die aangetast is door valse stukken die door één van hen zijn opgesteld, verbreekt het  
oorzakelijk  verband niet  tussen die  strafrechtelijke fout  en de schade,  aangezien  die 
verbintenis  op  zichzelf  de  uitvoering  van  zijn  prestatie  ten  gunste  van  die  derde  
vennootschap niet heeft verantwoord. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0308.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 17 januari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Zoals uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, kunnen de fei-

ten van de zaak als volgt worden samengevat.
Op 5 augustus 1994 werd een overeenkomst gesloten tussen de naamloze ven-

nootschap Mobile Seats, waarin J. B. en F.-P. B. vennoten en waarvan zij be-
stuurders waren, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uni-
cap Télévision, waarvan L. T. de zaakvoerder was, en de vennootschap Sambrin-
vest, volgens welke Unicap Télévision voor rekening van Mobile Seats een re-
clamefilm zou maken waarvan de prijs gedeeltelijk het voorwerp zou uitmaken 
van een door  de  vennootschap Sambrinvest  verleend invorderbaar  voorschot, 
waarbij de storting van dit voorschot afhangt van de voorwaarde dat  de prijs 
vooraf door Mobile Seats wordt betaald.

Naar aanleiding van die transactie heeft de vennootschap Unicap Télévision 
twee facturen opgemaakt, waarop L. T. de vermelding "voldaan" heeft aange-
bracht, ofschoon zij niet werden betaald.

De vennootschap Sambrinvest heeft vervolgens, op 17 november 1994, inge-
schreven op een kapitaalsverhoging van de vennootschap Mobile Seats.

Die vennootschap werd later failliet verklaard.
Tegen J.  en F.-P.  B. werden strafrechtelijke vervolgingen ingesteld wegens 

verschillende telastleggingen, met name wegens "in november 1994, met het be-
drieglijk opzet om het tegoed te verantwoorden dat is bijgeschreven op de lopen-
de rekeningen die op hun naam in de boeken van de N.V. Mobile Seats [zijn geo-
pend] en waarvan het bedrag door de beklaagden [diende] te worden ingebracht 
op het ogenblik van de kapitaalsverhoging, een vals attest, gedateerd op 9 no-
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vember 1994, te hebben opgemaakt of doen opmaken, dat melding [maakte] van 
vermeende betalingen van facturen voor rekening van de vennootschap" (telast-
legging I A 2).

L. T., van zijn kant, werd samen met J. B. vervolgd wegens op een niet nader 
bepaalde datum tussen 15 juli en 10 oktober 1994, "met het bedrieglijk opzet om 
de schijnbetaling van facturen van de B.V.B.A. Unicap Télévision vast te stellen 
en aldus zogenaamd de voorwaarden te vervullen die door het Waalse Gewest 
voor de toewijzing van steun zijn gesteld, op de facturen nrs. 7 van 28 februari 
1994 en 17 van 31 maart 1994, voor de respectieve bedragen van 161.544 frank 
en 902.431 frank, de vermeldingen 'voldaan' te hebben aangebracht of doen aan-
brengen" (telastlegging I B).

Bij vonnis van 23 januari 2002 heeft de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
de verschillende telastleggingen die J.  en F.-P.  B. werden verweten, bewezen 
verklaard, en de telastlegging waarvoor L. T. werd vervolgd, niet bewezen ver-
klaard. Hij heeft de eersten hoofdelijk veroordeeld om de vennootschap Sam-
brinvest en de vennootschap Atima, die zich tegen hen burgerlijke partij hadden 
gesteld, schadeloos te stellen en heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te ne-
men van de burgerlijke rechtsvordering die door de eerste tegen L. T. is inge-
steld, wegens de vrijspraak van deze laatste.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door J. en F.-P. B., door het 
openbaar ministerie alleen tegen J. en F.-P. B. en door de vennootschap Sam-
brinvest tegen L. T.

Bij arrest van 17 januari 2006 heeft het Hof van Beroep te Bergen, met ver-
schillende wijzigingen, de beslissingen op de strafvordering tegen J. en F.-P. B. 
bevestigd, alsook deze op de burgerlijke rechtsvorderingen, met de wijziging dat 
het de vordering van de vennootschap Sambrinvest tegen L. T., eveneens ontvan-
kelijk en gegrond heeft verklaard en hem hoofdelijk heeft veroordeeld tot beta-
ling van de bedragen die door de eerste rechter zijn vastgesteld.

L. T. heeft cassatieberoep ingesteld tegen alle strafrechtelijke en burgerrechte-
lijke bepalingen van dit arrest.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvor-

dering die tegen J. B. en F.-P. B. is ingesteld en tegen de beslissingen op de bur-
gerlijke rechtsvorderingen tegen deze laatsten :

De eiser heeft niet de hoedanigheid om tegen die beslissingen cassatieberoep 
in te stellen.

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

rechtsvordering die door de vennootschap Sambrinvest tegen L. T. is ingesteld :
Over het eerste middel :
Het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften bestaat krachtens artikel 

193 van het Strafwetboek, in bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden.
Het bedrieglijk opzet in de zin van die bepaling is het opzet om zichzelf of een 
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ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen.
Het bestreden arrest vermeldt dat, "aangezien [L. T.] de tripartiete overeen-

komst van 5 augustus 1994 heeft ondertekend, naar luid waarvan het Waalse Ge-
west zich ertoe verbond om gedeeltelijk de reclamefilm te subsidiëren die zijn 
vennootschap voor Mobile Seats N.V. heeft geproduceerd, was hij op de hoogte 
van het feit dat de subsidiërende overheid de gelden alleen bij wijze van terugbe-
taling van vereffende rekeningen zou afgeven" en dat hij "in dergelijke omstan-
digheden moest beseffen dat door de litigieuze facturen op leugenachtige wijze 
voor 'voldaan' te ondertekenen, hij de werkelijkheid vervalste om zijn medecon-
tractant het onrechtmatige voordeel van de afgifte van gelden te bezorgen, waar-
op deze geen aanspraak had kunnen maken indien de integriteit van het stuk ge-
ëerbiedigd was geworden".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht, om de feiten van vals-
heid in geschriften die eiser worden tenlastegelegd, bewezen te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de dader van een foutieve 

handeling om de schade die door die handeling is ontstaan, ook al is zij niet te 
voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat en niet uit de ontzeg-
ging van een onrechtmatig voordeel bestaat.

Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade veronderstelt dat zonder 
de fout de schade niet kon ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan.

Het arrest oordeelt dat, "zonder die fout van L. T., de beklaagden B. niet in 
staat zouden zijn geweest om valselijk de inbreng in natura te bewijzen van de 
tegenwaarde  van  1.063.975  oude  Belgische  franken,  die  samenhing  met  de 
schijnbetaling van de voormelde facturen uit hun eigen kapitaal; dat bijgevolg 
bewezen is dat zonder de fout van [L. T.] (die samen met de beklaagde J. B. is 
gepleegd), de schade die feitelijk door [de naamloze vennootschap Sambrinvest] 
is geleden, wiens deelneming in het kapitaal van de N.V. Mobile Seats afhing 
van die van de gebroeders B. [...], niet zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voor-
gedaan" en dat "het feit dat de N.V. Sambrinvest partij was in de overeenkomst 
van 17 november 1994, niet van aard was om het oorzakelijk verband tussen de 
fout van [L. T.] en de geleden schade te verbreken, aangezien zijn verbintenis af-
hankelijk gesteld werd van de inbreng in natura van de beklaagden B. en dus op 
zichzelf de uitvoering van zijn prestatie ten gunste van de vennootschap Mobile 
Seats niet rechtvaardigde".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 562

2° KAMER - 15 november 2006

1º GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
ARTIKEL 17 - BEGRIP - VOORWAARDEN - VOETBALKANTINE - ACCIJNZEN - OPENINGSBELASTING - 
TOEPASSING

2º BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - ARTIKEL 17 - BEGRIP - VOORWAARDEN - 
VOETBALKANTINE - ACCIJNZEN - OPENINGSBELASTING - TOEPASSING

1º  en  2°  Een  kantine  die  in  het  kader  van  de  activiteiten  van  een  voetbalclub  wordt  
geëxploiteerd, waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van 
de deelnemers aan de sportwedstrijden, - waarbij ieder van de leden van de feitelijke  
vereniging zijn consumpties aan inkoopprijs betaalt -, wordt gelijkgesteld met een voor  
het  publiek  toegankelijke  ruimte  en  de  verantwoordelijke  met  een  slijter;  zij  is  
onderworpen aan een voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee 
samengaande openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang  
gereglementeerd is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht 
wordt om sterke of gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§1 en 2, K.B. van 3 april 1953 
gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0788.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
De eiser heeft de verweerder vervolgd wegens het exploiteren van een slijterij 

van ter plaatse te verbruiken gegiste dranken, zonder vooraf aangifte te hebben 
gedaan op het accijnskantoor en zonder de daarmee samengaande openingsbelas-
ting te hebben betaald.

Het bestreden arrest voert aan dat de slijterij die wordt bedoeld een kantine is, 
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die in het kader van de sportieve activiteiten van een voetbalclub door een feite-
lijke vereniging wordt geëxploiteerd waarvan de verweerder secretaris is. Het ar-
rest spreekt deze laatste vrij op grond dat niet voldoende bewezen is dat de voor-
melde ruimte een drankslijterij is in de zin van artikel 17 van het Koninklijk be-
sluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijte-
rijen van gegiste dranken.

Naar luid van paragraaf 1 van dat artikel, wordt als slijter aangemerkt, al wie - 
al ware het slechts éénmaal - gegiste dranken verkoopt om ter plaatse gebruikt te 
worden.

Volgens de voormelde bepaling, wordt met het verkopen gelijkgesteld het aan-
bieden of het laten gebruiken van dergelijke dranken in een voor het publiek toe-
gankelijke plaats. Met een dergelijke plaats worden gelijkgesteld de lokalen waar 
de leden van een vereniging of groepering, uitsluitend of hoofdzakelijk, bijeen-
komen om sterke of gegiste dranken te gebruiken.

Door aan te voeren "dat de kantine hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen 
van de deelnemers aan de voetbalwedstrijden, waarbij ieder van de leden van de 
vereniging zijn drank aan inkoopprijs betaalt", stelt het arrest haar gelijk aan een 
voor het publiek toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke aan een slijter.

Weliswaar sluit paragraaf 2 van het voormelde artikel 17, de heffing uit van de 
eigenlijke private kringen, dat wil zeggen die waarvan de toegang gereglemen-
teerd is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht zijn noch bezocht 
worden om sterke of gegiste dranken te gebruiken.

Het arrest vermeldt dienaangaande "dat het strafdossier geen informatie bevat 
over de werking van de kantine, over de openingsdagen en -uren, over het pu-
bliek, over de toegankelijkheid".

Die uiteenzetting laat echter zowel de gelijkstelling van de kantine aan een 
voor het publiek toegankelijke ruimte als de bewering over de redenen waarom 
die plaats hoofdzakelijk wordt bezocht, intact.

Hieruit volgt dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoor-
den.

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

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. T'Kint.



2308 HOF VAN CASSATIE Nr. 563 - 15.11.06 

Nr. 563

2° KAMER - 15 november 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DOODSLAG - POGING - WERKSTRAF - TOEPASSING

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - DOODSLAG - POGING - 
WERKSTRAF - TOEPASSING

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - DOODSLAG - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
WERKSTRAF - TOEPASSING

4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - DOODSLAG - WERKSTRAF - TOEPASSING

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING - 
DOODSLAG - WERKSTRAF - TOEPASSING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, §1, tweede lid,  
Sw., zijn bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware  
straf kan opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben 
zijn misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor 
de dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor  
degene  die  alleen  als  medeplichtige  of  met  een  verschoningsgrond  of  verzachtende  
omstandigheden zou hebben gehandeld1. 

(K. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1221.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser voert aan dat de rechter voor een poging tot doodslag een werkstraf 

mag opleggen en dat het arrest dat het tegendeel aanvoert, de artikelen 149 van 
de Grondwet en 37ter, §1, tweede lid, van het Strafwetboek, schendt.

Artikel 149 van de Grondwet stelt enkel een vormvoorschrift vast. De omstan-

1 Zie P. de le COURT: "La peine de travail autonome: un chantier", R.D.P., 2004, p. 5, nrs 18 tot 20; 
zie ook M.ROZIE, De werkstraf als nieuwe hoofdstraf, Brugge, Die Keure, 2003, p. 165. 
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digheid dat een reden verkeerd zou zijn naar recht, schendt dit artikel niet.
Naar luid van het voormelde artikel 37ter, §1, tweede lid, mag de werkstraf 

niet worden uitgesproken voor de feiten die bedoeld zijn in : artikel 347bis; de 
artikelen 375 tot 377; de artikelen 379 tot 386ter, indien de feiten zijn gepleegd 
op of met behulp van minderjarigen; de artikelen 393 tot 397; artikel 475 van het 
Strafwetboek.

De werkstraf is voor die feiten verboden, los van iedere omstandigheid die de 
dader ervan een minder zware straf kan opleveren, inbegrepen deze die, onafhan-
kelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn misdadig voornemen volledig ten uit-
voer te leggen.

De uitsluiting geldt dus ook voor de dader die gepoogd heeft het feit te plegen 
dat in de wet wordt bedoeld en ook voor degene die alleen als medeplichtige of 
met een verschoningsgrond of verzachtende omstandigheden zou hebben gehan-
deld.

Het middel faalt bijgevolg naar recht. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 564

2° KAMER - 15 november 2006

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
CORRECTIONALISERING - GERECHTELIJK VERLEDEN - BEGRIPPEN - CORRECTIONEEL VONNIS - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - GERECHTELIJK VERLEDEN - BEGRIPPEN - 
CORRECTIONEEL VONNIS - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

3º SAMENHANG - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
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VONNISGERECHT - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - NIET REGELMATIG GECORRECTIONALISEERDE 
MISDAAD - SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - RECHTER OP VERWIJZING - ONBEVOEGDHEID - OMVANG

1º  en  2°  De  correctionalisering  van  een  misdaad  met  aanneming  van  verzachtende  
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer  
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van  
de veroordeling werd uitgesproken. 

3º Wanneer de feiten waaruit  het misdrijf  bestaat samenhangend lijken met de door de 
beschikking  tot  verwijzing  onregelmatig  gecorrectionaliseerde  misdaad,  is  de  
correctionele rechtbank waar  de feiten door die beschikking aanhangig  zijn  gemaakt,  
onbevoegd  om  uitspraak  te  doen  over  het  geheel  van  de  telastleggingen  die  daar  
onregelmatig aanhangig zijn gemaakt. 

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1230.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge een 
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik 
gewezen op 9 april 2004 en een vonnis van de Correctionele Rechtbank van dat 
rechtsgebied, gewezen op 4 mei 2006.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Bij beschikking van 9 april 2004, heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Doornik, B. L. naar de correctionele rechtbank verwezen we-
gens: als verkrachting door middel van geweld aangemerkte feiten, op de per-
soon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt (telast-
legging I.B), aanrandingen van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, op de 
persoon van twee minderjarigen jonger dan zestien jaar (telastleggingen I.A en 
II.A) en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan een minder-
jarige (telastlegging II.B).

Volgens de kwalificatie die door de raadkamer in aanmerking wordt genomen, 
zouden de feiten van de telastleggingen verkrachting en aanrandingen van de 
eerbaarheid  gepleegd  zijn  met  de  omstandigheid  dat  de  schuldige  hetzij  een 
bloedverwant in opgaande lijn van het slachtoffer is of behoort tot degenen die 
over haar gezag hebben. Overigens ligt het tijdvak waarin het misdrijf werd ge-
pleegd, tussen 1 maart en 31 december 2001.

2. Bij vonnis van 4 mei 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Doornik 
zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de feiten die daar aanhangig 
waren gemaakt. Tot staving van die beslissing, voert het vonnis aan dat de be-
klaagde B. L. naar de rechtbank werd verwezen wegens, met name, misdaden die 
het onderzoeksgerecht met aanneming van onjuiste verzachtende omstandighe-
den heeft gecorrectionaliseerd.
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Volgens het voormelde vonnis heeft de raadkamer immers geoordeeld dat, met 
overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, de be-
klaagde geen gerechtelijk verleden had ofschoon hij op 1 februari 1996 het voor-
werp was van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik waarbij 
hem het voordeel van de opschorting van de veroordeling werd toegekend we-
gens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van 
een minderjarige jonger dan zestien jaar.

3.  Tegen de beschikking van de  raadkamer staat  alsnog geen rechtsmiddel 
open. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te  Doornik is  overigens in 
kracht van gewijsde gegaan. Uit die onderlinge tegenstrijdigheid is een geschil 
van rechtsmacht ontstaan.

Er is grond tot regeling van rechtsgebied.
4. De feiten die aan de beklaagde B. L. sub I.A, I.B en II.A worden ten laste 

gelegd lijken de misdaden op te leveren, die door de artikelen 373, eerste en der-
de lid, 374, 375, eerste en zesde lid, en 377, eerste, vierde en zesde lid, van het 
Strafwetboek, met zeventien tot twintig en twaalf tot vijftien jaar opsluiting, wor-
den bestraft.

Die misdaden werden om de door de rechtbank opgegeven redenen niet regel-
matig gecorrectionaliseerd.

5. De vierde telastlegging die B. L. wordt verweten is een wanbedrijf. De fei-
ten waaruit het is samengesteld lijken samenhangend te zijn met de misdaden die 
in de beschikking tot verwijzing zijn vermeld, zodat de correctionele rechtbank 
kon beslissen dat zij onbevoegd was om uitspraak te doen over het geheel van de 
telastleggingen die bij de voormelde beschikking aldaar zijn aangebracht.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt de beschikking die op 9 april 2004 door de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Doornik is gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldi-

gingstelling.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal. 

Nr. 565

2° KAMER - 15 november 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - ONWETTIG VERBLIJF - 
BUITENLANDSE NATIONALITEIT - BESLISSING - VERMELDINGEN - BETWISTING - GEBREK AAN 



2312 HOF VAN CASSATIE 15.11.06 - Nr. 565 

BELANG - NIET-ONTVANKELIJKHEID

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - OVEREENKOMST VAN 10 JULI 1990 TER 
UITVOERING VAN HET SCHENGENAKKOORD VAN 14 JUNI 1985 - FRANS STAATSBURGER - GEVOLG 
- BIJ ZICH HEBBEN EN TONEN VAN TITELS EN DOCUMENTEN - VERPLICHTING

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, 
GER.W. - BEGRIP - GRENZEN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, 
GER.W. - BEGRIP - GRENZEN

5º OPENBARE ORDE - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - STRAFVORDERING - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - ARTIKEL 292, GER.W. - BEGRIP - 
GRENZEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN BEROEP - SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS 
LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN 
AMBTEN - ONPARTIJDIGE RECHTER - EERLIJK PROCES - MISKENNING - VOORWAARDEN

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING - RAADSHEER DIE ALS LID VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN - CUMULATIE VAN AMBTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTER - EERLIJK PROCES - MISKENNING - 
VOORWAARDEN

1º Aangezien de schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf op de vaststelling 
is gegrond dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit heeft en hij  
bijgevolg volgens de wet een vreemdeling is, is het middel dat het arrest verwijt dat het  
hem  een  andere  buitenlandse  nationaliteit  heeft  toegekend  dan  die,  eveneens 
buitenlandse, waarop hij aanspraak maakt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

2º De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten die de  
Overeenkomst  van 19 juni 1990 ter  uitvoering van het  Schengenakkoord van 14 juni  
1985 hebben ondertekend en goedgekeurd, doet geen afbreuk, noch aan de uitoefening  
van  de  politiebevoegdheden  door  de  daartoe  bevoegde  autoriteiten  van  een 
Overeenkomstsluitende partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de 
wetgeving van de Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten 
of om deze bij zich te hebben en te tonen. (Art. 2.3, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)

3º, 4° en 5° De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling 
heeft gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is  
geen uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk  
ambt van de interveniënt hetzelfde is gebleven1. (Art. 292, Ger.W.)

6º en 7° De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en  
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan  
een  schending  met  zich  meebrengen  van  art.  6.1  E.V.R.M.,  wanneer  de  vorige 

1 Zie Cass., 21 feb. 2001, AR P.01.0242.F, nr 109.
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tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond  
dat hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het  
geval wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is  
gemaakt, de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen 
van schuld die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over  
de telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht  met  
redenen te omkleden2. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1252.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 augustus 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De stukken ter aanvulling van 
die memorie werden op 23 oktober 2006 op de griffie van het Hof ontvangen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het derde middel:
In zoverre het middel aanvoert dat zijn onwettig verblijf in het Rijk niet uit het 

onderzoeksdossier blijkt, oefent het kritiek op de feitelijke beoordeling door de 
appelrechters van de gegevens van de zaak of vereist het onderzoek ervan dat 
feitelijke gegevens worden nagegaan waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Voor het overige oefent het middel kritiek op de vermelding bovenaan het ar-
rest, volgens welke de beslissing is gewezen in zake van het openbaar ministerie 
tegen "B. R., van Algerijnse nationaliteit [...]". Volgens de eiser kon het hof van 
beroep niet, zonder de heropening van het debat te bevelen, hem aldus de Alge-
rijnse nationaliteit toekennen, terwijl hij steeds verklaard heeft Fransman te zijn 
en dat "die essentiële kwestie" niet op de terechtzitting werd behandeld.

De schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf is niet gegrond op 
de omstandigheid dat de eiser de nationaliteit zou hebben die in de aanhef van 
het arrest is vermeld, veeleer dan die waarop hij zich laat voorstaan.

Zij is gegrond op de vaststelling dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de 
Belgische nationaliteit heeft en dat hij bijgevolg een vreemdeling is in de zin van 
het in het arrest bedoelde artikel 1 van de Wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.

In zoverre is het middel zonder belang en niet ontvankelijk.
Voor het overige berust het middel op de stelling dat een Frans staatsburger 

2 Ibid. 
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het Rijk mag binnenkomen en er mag verblijven zonder naleving van de voor-
waarden die in de artikelen 2, 6, 9 en 14 van de Wet van 15 december 1980 zijn 
bepaald, en die zijn opgesomd in de verwoording van de telastlegging tegen de 
eiser.

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten 
die de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord 
van 14 juni 1985 hebben ondertekend en goedgekeurd, doet evenwel, naar luid 
van artikel 2.3 van de voormelde overeenkomst, geen afbreuk, noch aan de uitoe-
fening van de politiebevoegdheden door daartoe bevoegde autoriteiten van een 
Overeenkomstsluitende Partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krach-
tens de wetgeving van die Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels 
en documenten of om deze bij zich te hebben en te tonen.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Over het vierde middel:
De eiser verwijt het arrest waarbij hij is veroordeeld dat het gewezen werd met 

als voorzitter een magistraat die in de kamer van inbeschuldigingstelling zetelde 
toen die, op 4 mei 2006, uitspraak deed over het hoger beroep dat hij had inge-
steld tegen een beschikking waarbij zijn voorlopige hechtenis in dezelfde zaak 
werd gehandhaafd.

Artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt, bij wijze van cumulatie 
van rechterlijke ambten, de uitoefening van twee verschillende ambten in dezelf-
de zaak.

De omstandigheid dat, zoals te dezen, een voorzitter in de kamer van inbe-
schuldigingstelling heeft gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van 
hetzelfde hof van beroep, is geen cumulatie die door de voormelde wettelijke be-
paling verboden is, aangezien het rechterlijk ambt van de interveniënt hetzelfde 
is gebleven.

Een dergelijke omstandigheid kan daarentegen een schending met zich mee-
brengen van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, wanneer de vorige tussenkomst van de ma-
gistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat hij zich wel 
een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen.

Dit is te dezen evenwel niet het geval.
Het arrest dat op 4 mei 2006 door de kamer van inbeschuldigingstelling is ge-

wezen, werd immers gewezen op het hoger beroep dat door de eiser is ingesteld 
tegen "de beschikking tot handhaving van de hechtenis die volgt op zijn verwij-
zing naar de correctionele rechtbank".

Dit hoger beroep werd niet ontvankelijk verklaard op grond dat de wet daarin 
niet voorziet.

Rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
hebben de magistraten die op 4 mei 2006 hebben gezeteld, geen uitspraak gedaan 
of kunnen doen over de aanwijzingen van schuld die de voorlopige hechtenis van 
de eiser kunnen verantwoorden noch over de telastleggingen die van aard zijn 
om zijn verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen te omkleden.
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De eiser verklaart dat hij voor dit rechtscollege het geweld heeft opgeworpen 
waarover hij zijn beklag heeft gemaakt. Die bewering vindt geen steun in de 
stukken van de rechtspleging.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Ch. de la Vallée Poussin, Brussel en J. Boudry, Luik.

Nr. 566

2° KAMER - 15 november 2006

1º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL 
- TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - ARBITRAGEHOF - HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - UITLEVERING - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - DUBBELE STRAFBAARSTELLING - 
ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - PREJUDICIËLE VRAAG 
- GEVOLG

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE 
TOEGEPASTE BEPALINGEN - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

5º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL 
- TENUITVOERLEGGING - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE TOEGEPASTE BEPALINGEN - 
GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL - NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND 
HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE VRAAG WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE 
EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 2002 - VERENIGBAARHEID - 
PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG
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7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE 
VRAAG WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, 
VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 
2002 - VERENIGBAARHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

8º UITLEVERING - CASSATIEMIDDEL - STRAFZAKEN - BELANG - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL - 
NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE REGELS DIE IN DE PREJUDICIËLE VRAAG 
WORDEN BEDOELD - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 34.2, B, VAN HET 
VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 2002 - 
VERENIGBAARHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - GEVOLG

1º, 2° en 3° De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees  
aanhoudingsbevel  dat  tegen  de  eiser  is  uitgevaardigd,  zowel  in  België  als  in  de  
Uitvaardigende  Staat  strafbaar  zijn,  maakt  het  middel  irrelevant  volgens  welk  de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek  
naar de dubbele strafbaarstelling.

4º en 5° Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art.  
34.2,  b,  Verdrag  betreffende  de  Europese  Unie  schendt  omdat  de  materie  van  het  
Europees aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de 
wijze waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen  
verband  houdt  met  de  bepalingen  van  de  Wet  van  19  dec.  2003  betreffende  het  
Europees  aanhoudingsbevel  die  door  het  hof  van  beroep  zijn  toegepast,  het  niet  
ontvankelijk  is  vermits  het  de  schending  aanvoert  van bepalingen die het  arrest  niet  
toepast. 

6º, 7° en 8° Wanneer de niet-ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die 
de  eiser  aan  het  toezicht  van  het  Arbitragehof  of  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  
Europese Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag 
die betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende  
de Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het  
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 

(S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het bestreden arrest bevestigt de beschikking van de raadkamer waarbij het 

Europees aanhoudingsbevel dat op 13 juli 2006 door de procureur van de Inter-
nationale kamer van het parket te Göteborg voor een zware overtreding van de 
wetgeving op de verdovende middelen is uitgevaardigd, uitvoerbaar wordt ver-
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klaard.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van 1 november 2006 :
Over het eerste middel :
De eiser verwijt het arrest dat het zijn conclusie niet beantwoordt waarin hij 

aanvoert dat er grond was om, in hoofdorde, de tenuitvoerlegging van het Euro-
pees aanhoudingsbevel op te schorten op grond dat het Arbitragehof bij het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen twee prejudiciële vragen heeft 
aanhangig gemaakt betreffende de verenigbaarheid van het kaderbesluit van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de proce-
dures van overlevering tussen de lidstaten, met het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie.

Het arrest stelt vast dat, enerzijds, de feiten bedoeld in het Europees aanhou-
dingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de Uitvaar-
digende Staat strafbaar zijn. Die vaststelling maakt het middel irrelevant volgens 
welk de tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaf-
fing van het onderzoek naar de dubbele strafbaarstelling.

Het arrest vermeldt, anderzijds, "dat geen enkele wettelijke bepaling een ge-
recht toestaat om de van kracht zijnde wettelijke bepalingen niet toe te passen of 
de toepassing ervan op te schorten op grond dat zij het voorwerp uitmaken van 
prejudiciële vragen die door het Arbitragehof aan het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen zijn gesteld".

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het tweede middel voert de schending aan van artikel 34.2, b, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie door het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 
2002.

De eiser meent dat dit kaderbesluit niet geldig is omdat de materie van het Eu-
ropees aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten zijn uitgewerkt.

Naar luid van artikel 34.2, b, van het Verdrag zijn de kaderbesluiten verbin-
dend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch wordt aan 
de nationale instanties de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

De kritiek van de eiser betreft alleen de wijze waarop een afgeleide gemeen-
schapsakte is uitgewerkt. Zij houdt geen verband met de artikelen 2, 3, 4, 6 tot 8, 
16 en 17 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhou-
dingsbevel, die door het hof van beroep zijn toegepast.

Het middel dat de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toe-
past, is niet ontvankelijk.

Over het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen :
De eiser vordert dat het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen, aan het  Arbitragehof,  of aan beide,  de volgende prejudiciële  vraag 
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stelt :
"Is het kaderbesluit 2002/584/JAI van 13 juni 2002 van de Raad van de Euro-

pese  Unie  betreffende  het  Europees  aanhoudingsbevel  en  de  procedures  van  
overlevering tussen de lidstaten, verenigbaar met artikel 34, paragraaf 2, punt  
b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, volgens welk kaderbesluiten  
alleen kunnen worden aangenomen voor de onderlinge aanpassing van de wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten ?".

Wanneer de niet-ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die 
de eiser aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de voormelde 
vraag aan die rechtscolleges te stellen.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van 2 november 2006 :
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen 

een zelfde beslissing, ook al werd het tweede cassatieberoep ingesteld voordat 
over het eerste uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen en het verzoek om een prejudiciële vraag te stel-

len.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 567

1° KAMER - 16 november 2006

ARBITRAGE - OVEREENKOMST – AAN EEN VREEMDE WET ONDERWORPEN ARBITRAGEBEDING – 
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID – BEOORDELING DOOR DE RECHTER – CRITERIUM 

De rechter  die kennisneemt van een exceptie van rechtsmacht krachtens een aan een 
vreemde wet onderworpen arbitrageovereenkomst, moet de arbitrage uitsluiten wanneer  
het geschil krachtens de eigen wet niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag 
worden onttrokken1. 

(VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS n.v. T. COHERENT Inc., vennootschap naar Amerikaans recht)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.567.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0445.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 februari 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van 

de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop;
- de artikelen 2, inzonderheid eerste en derde lid, en 5 van het verdrag van 10 juni 1958 

over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken 
opgemaakt te New York, goedgekeurd bij de Belgische wet van 5 juni 1975;

- de artikelen 568, derde lid, 1676, 1679 en 1704, 2, b), van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, eerste lid, 6, 1131, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 6, inzonderheid tweede lid, van het Europees verdrag in-

zake de internationale handelsarbitrage, opgemaakt te Genève op 21 april 1961, goedge-
keurd bij de Belgische wet van 5 juni 1975.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond en beslist dat de eerste 

rechter zich terecht zonder rechtsmacht heeft verklaard om van het geschil kennis te ne-
men, zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn 
weergegeven, en inzonderheid op grond:

" (...) dat artikel 26 van de overeenkomst van 1 maart 1984 de volgende bepaling bevat 
(vertaling uit het Engels):

'Deze overeenkomst valt onder de toepassing van de wetten van de Verenigde Staten 
van Amerika en van de Staat Californië, U.S.A.. Elk bezwaar of elke betwisting met be-
trekking tot deze overeenkomst, of de miskenning ervan, wordt, op louter verzoek van 
Coherent, ter arbitrage voorgelegd overeenkomstig de regels van de American Arbitration 
Association en de scheidsrechterlijke procedure zal plaatsvinden te Palo Alto, Californië, 
U.S.A. ...';

(...) dat het verdrag van New York van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoer-
legging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij de Belgische wet 
van 5 juni 1975, bepaalt

- in artikel 2, §1, ervan:
'Iedere  Verdragsluitende  Staat  erkent  de  schriftelijke  overeenkomst  waarbij  partijen 

zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde ge-
schillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar 
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een 
geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage';

- in artikel 2, §3, ervan:
'De rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt ge-

maakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in 
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dit artikel hebben aangegaan, verwijst partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage, 
tenzij hij constateert, dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet 
kan worden toegepast';

- in artikel 5, §1, ervan:
'De erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak zullen slechts dan, op verzoek van 

de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, geweigerd worden, indien 
die partij aan de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging 
wordt verzocht, het bewijs levert:

a) dat de partijen bij de in artikel 2 bedoelde overeenkomst krachtens het op hen toepas-
selijke recht onbekwaam waren die overeenkomst aan te gaan, of dat die overeenkomst 
niet geldig is krachtens het recht waaraan partijen haar hebben onderworpen, of - indien 
elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt - krachtens het recht van het land waar de uitspraak 
werd gewezen';

- in artikel 5, §2, ervan:
'De erkenning en tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kan eveneens 

worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en ten-
uitvoerlegging wordt verzocht, constateert:

a) dat het onderwerp van geschil volgens het recht van dat land niet vatbaar is voor be-
slissing door arbitrage; of

b) dat de erkenning of tenuitvoerlegging van de uitspraak in strijd zou zijn met de open-
bare orde van dat land';

(...) dat de scheidsman of de rechter die heeft kennisgenomen van het probleem van de 
arbitreerbaarheid, eerst de wet moet bepalen die van toepassing is op de arbitrageovereen-
komst, en vervolgens nagaan, of het voorgelegde geval, in het licht van die wet, via arbi-
trage kan worden beslecht;

(...) dat de eerste rechter geoordeeld heeft dat uit de bewoordingen van artikel 5.1, a, 
van het verdrag van New York de erkenning kan worden afgeleid van het beginsel van de 
contractuele autonomie op grond waarvan de partijen de toepasselijke wet vrij kunnen 
kiezen, en dat de lex contractus, en niet de lex fori, bepaalt of een geschil arbitreerbaar is;

Dat  hij  heeft  vastgesteld  dat,  aangezien de partijen duidelijk  voor het  Californische 
recht gekozen hebben en de arbitrageovereenkomst geldig was volgens het Californische 
recht, artikel 2 van het verdrag van New York de geadieerde rechtbank bijgevolg ertoe 
verplichtte de geldigheid van de arbitrageovereenkomst te erkennen;

(...)  dat het hierboven aangehaalde artikel 2, §3, van het verdrag van New York de 
rechtbanken van een verdragsluitende Staat, die op verzoek van een van de partijen, heb-
ben kennisgenomen van een rechtsvordering betreffende een vraag waarover een arbitra-
geovereenkomst is opgemaakt, ertoe verplicht het geschil aan arbitrage te onderwerpen, 
tenzij ze constateren dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet 
kan worden toegepast;

(...) dat de artikelen 2, §3, en 5, §1 en 2, van het verdrag van New York geen enkele 
ruimte bieden voor de toepassing van de eigen wet om te beoordelen of het geschil arbi-
treerbaar is, en dat die vraag geregeld moet worden bij de wet die op de overeenkomst van 
toepassing is;

Dat de arbitreerbaarheid van een geschil immers moet worden beoordeeld met inacht-
neming van criteria die verschillen naargelang de vraag betrekking heeft op, enerzijds, de 
geldigheid van de arbitrageovereenkomst, of, anderzijds, de erkenning en de tenuitvoer-
legging van de uitspraak;

Dat, in het eerste geval, de arbitreerbaarheid bepaald wordt door wet die bevoegd is om 
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te beslissen of de arbitrageovereenkomst, en meer bepaald het voorwerp ervan, geoor-
loofd is; dat het antwoord dus wordt gegeven door de lex contractus;

Dat het hier om de Californische wet gaat, waaraan de partijen de arbitrageovereen-
komst hebben onderworpen;

Dat de arbitrageovereenkomst weliswaar onderworpen is aan de lex contractus wanneer 
zij wordt aangevoerd om de rechtsmacht van de nationale rechter af te wijzen, maar daar-
entegen onderworpen is aan de eigen wet van de rechter die van de vordering tot exequa-
tur heeft kennisgenomen, wanneer zij als grondslag moet dienen voor een gedwongen ten-
uitvoerlegging.

Dat de te nemen beslissing, in het stadium waarin de gegrondheid wordt beoordeeld 
van een exceptie van onbevoegdheid die op grond van een arbitrageovereenkomst wordt 
opgeworpen, tot geen enkele handeling van gedwongen tenuitvoerlegging kan leiden, en 
dat het bijgevolg voldoende is dat de overeenkomst volgens de lex contractus rechtsgeldig 
is.

(...) dat [de eiseres] daartegen aanvoert dat artikel 5, 2, van het verdrag van New York 
weliswaar niet zegt welke wet de rechtbank moet toepassen om te bepalen of het geschil 
via arbitrage kan worden geregeld, maar uitdrukkelijk naar de lex fori verwijst voor de be-
oordeling van die arbitreerbaarheid in het stadium van de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van de uitspraak;

Dat de eiseres van oordeel is dat een coherente interpretatie van het verdrag van New 
York zou gebieden dat de arbitreerbaarheid in het licht van dezelfde wet wordt beoor-
deeld, ongeacht in welk stadium van de procedure die vraag rijst, dus in het licht van de 
lex fori, waarnaar het verdrag van New York verwijst in het stadium van de tenuitvoerleg-
ging van de uitspraak, aangezien de uitspraak niet ten uitvoer zou kunnen worden gelegd, 
waardoor de partijen in een aan rechtsweigering grenzende toestand zouden belanden.

(...) dat de eerste rechter terecht van oordeel was dat het hanteren van dezelfde wet om 
te beslissen over de geldigheid van een arbitrageovereenkomst en over de erkenning of de 
tenuitvoerlegging van de uitspraak, geenszins tot een meer coherente oplossing zou lei-
den, aangezien een op de lex fori gebaseerde regeling de geldigheid van het arbitragebe-
ding eveneens laat afhangen naar gelang van de rechter die ze zal beoordelen;

(...) dat artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop ontegenzeglijk bepaalt dat 
de concessiehouder die benadeeld wordt bij de beëindiging van een verkoopconcessie met 
uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een deel ervan, in elk geval de con-
cessiegever in België kan dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, 
hetzij voor de rechter van de woonplaats of de zetel van de concessiegever, waarbij de 
Belgische rechtbank uitsluitend de Belgische wet zal toepassen en artikel 6 aan alle bepa-
lingen van die wet een dwingend karakter verleent;

(...) dat, wanneer men het bij de regels van het interne recht houdt, de regel van de auto-
nomie geenszins toestaat  dat wordt afgeweken van normen van openbare orde of van 
dwingende normen;

(...) dat de internationale verdragen waarbij België partij is, evenwel voorrang hebben 
op de regels van het interne recht, voor zover die bepalingen directe werking in de interne 
rechtsorde hebben;

(...) dat sinds de inwerkingtreding van het verdrag van New York van 10 juni 1958 en 
van het verdrag van Genève van 21 april 1961 (Europees verdrag inzake de internationale 
handelsarbitrage), gelet op de voorrang van het internationale recht op het interne recht, 
het bijgevolg duidelijk is dat de concessiehouder zich niet langer kan onttrekken aan een 
arbitragebeding dat hij had aanvaard, indien de voorwaarden voor de toepassing van die 



2322 HOF VAN CASSATIE 16.11.06 - Nr. 567 

overeenkomsten vervuld zijn, omdat ze voorrang hebben op de interne wet van 1961, en 
omdat de regels ervan ambtshalve in het Belgische recht zijn opgenomen.

Dat het arrest van het Hof van Cassatie van 28 juni 1979, waarnaar [de eiseres] ver-
wijst, niet werd uitgesproken in een geschil over een exceptie van onbevoegdheid, maar 
over de erkenning in België van een vreemde scheidsrechterlijke uitspraak.

Dat, anderzijds, [de verweerster] terecht aanvoert dat de voornoemde arresten van het 
Hof van Beroep te Brussel van 8 november 1994 en van 19 december 1986 ten onrechte 
door [de eiseres] worden aangevoerd, aangezien het in de beslechte gevallen gaat om con-
cessies die vallen onder het Europese verdrag van Genève van 21 april 1961 dat, in tegen-
stelling tot het verdrag van New York, in zijn artikel 6, §2, in fine uitdrukkelijk bepaalt 
dat 'de rechter voor wie de zaak is aangebracht, de overeenkomst tot arbitrage niet kan er-
kennen indien, volgens de wet van de bevoegde rechter, het geschil niet voor beslechting 
door arbitrage vatbaar is'.

Dat de interpretatie van het arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 1988 tot 
enige dubbelzinnigheid kan leiden wegens de formulering van het cassatiemiddel; dat ge-
noemd arrest hoe dan ook niet op algemene wijze bevestigt dat de rechter die de geldig-
heid van de arbitrageovereenkomst beoordeelt, de arbitreerbaarheid van het geschil in het 
licht van de lex fori moet beoordelen;

(...) ten slotte dat de wet van 27 juli 1961 niet van interne openbare orde is, dat zij enkel 
dwingend is en a fortiori niet van internationale openbare orde;

Dat feit dat die wet een wet van politie en veiligheid is of een rechtstreeks toepasselijk 
karakter heeft, niet voldoende is om een exceptie van onbevoegdheid te rechtvaardigen, 
aangezien het arbitragebeding onder toepassing van het verdrag van New York valt.

(...)  dat,  hoewel de beslissing van het Hof van Beroep te Brussel van 19 december 
1986, (die door [de eiseres] wordt aangehaald) - die aanleiding heeft gegeven tot het arrest 
van het Hof van Cassatie van 22 december 1988 - in het geval waarvan het kennisnam, en 
gelet op de omstandigheden van de zaak, een beding van plaats van uitvoering en rechts-
macht heeft geïnterpreteerd als een kunstgreep om aan de Belgische wet te ontsnappen, de 
eerste rechter, in onderhavig geschil, evenwel terecht heeft geoordeeld dat het beslissings-
centrum en de zetel van de groep Coherent, het rechtstreekse aanspreekpunt van [de eise-
res] in geval van problemen, in Californië gevestigd waren zodat er een werkelijke band 
was tussen de overeenkomst en Californië; dat de keuze van het recht van de Staat Cali-
fornië dus geen kunstgreep was om de Belgische wet opzij te zetten en dat er dus geen 
sprake is van wetsontduiking". 

Grieven
1. Eerste onderdeel
De arbitreerbaarheid van een geschil moet, ongeacht het stadium waarin die vraag rijst, 

nagegaan worden in het licht van de wet van de geadieerde rechter, aangezien die arbi-
treerbaarheid bepaalt wanneer de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken van een Staat 
hun rechtsgeldig kan worden ontnomen.

Noch artikel 2, §3, noch artikel 5, §1 of 2, van het verdrag van New York van 10 juni 
1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspra-
ken sluiten uit dat de lex fori wordt toegepast op de vraag naar de beoordeling van de ar-
bitreerbaarheid van het geschil in het stadium van de exceptie van onbevoegdheid; ze 
schrijven evenmin voor dat die kwestie uitsluitend wordt geregeld door de lex contractus.

Artikel 5, §2, a, van het verdrag van New York bepaalt daarentegen dat de erkenning en 
tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kunnen worden geweigerd, indien 
de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt ver-
zocht, constateert dat het voorwerp van het geschil volgens het recht van dat land niet vat-
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baar is voor beslissing door arbitrage.
Geen enkele bepaling van het verdrag van New York impliceert dat de arbitreerbaar-

heid van het geschil volgens verschillende criteria zou moeten worden beoordeeld, naar-
gelang de vraag rijst in het stadium van de exceptie van onbevoegdheid of in het stadium 
van de erkenning en de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Een coherente interpretatie van de bepalingen van het verdrag van New York, inzon-
derheid van zijn artikelen 2 en 5, §2, a, vereist dat de arbitreerbaarheid van het geschil be-
oordeeld wordt in het licht van de lex fori, ongeacht in welk stadium van de procedure de 
vraag rijst.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de arbi-
treerbaarheid van het geschil in dit geval beoordeeld moest worden in het licht van het 
Californische recht, de wet waaraan de partijen de arbitrageovereenkomst hebben onder-
worpen, en niet in het licht van de Belgische wet van 27 juli 1961, de lex fori, op grond 
waarvan te dezen het geschil niet via arbitrage kon worden geregeld (schending van de ar-
tikelen 2, inzonderheid (§,§) 1 en 3, en 5 van het verdrag van New York van 10 juni 1958, 
568, derde lid, 1676, 1679 en 1704, 2, b), van het Gerechtelijk Wetboek, 4 en 6 van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd ver-
leende concessies van alleenverkoop).

2. Tweede onderdeel
De lex contractus beheerst de geldigheid van de arbitrageovereenkomst slechts voor zo-

ver de partijen vrij kunnen kiezen welke wet op het geschil van toepassing is.
De artikelen 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961, die de concessiehouder de wettelijke 

bescherming willen bieden, zijn bepalingen die rechtstreeks toepasselijk zijn, ongeacht het 
door de partijen gekozen recht,  aangezien de litigieuze concessie in België uitwerking 
heeft. Uit die bepalingen volgt met name dat een geschil betreffende de beëindiging van 
een concessie van alleenverkoop die in het hele Belgische grondgebied of in een gedeelte 
ervan uitwerking heeft, niet kan worden geregeld bij wege van een arbitrage die overeen-
gekomen is vóór het einde van het contract en als doel of tot gevolg heeft dat een vreemde 
wet wordt toegepast.

Om de geldigheid van  de  arbitrageovereenkomst  te  beoordelen,  moet  de  Belgische 
rechter bijgevolg de door de partijen gekozen wet afwijzen en onmiddellijk toepassing 
maken van de wet van 27 juli 1961, volgens welke wet het geschil niet via arbitrage kan 
worden geregeld, wanneer vaststaat dat de scheidsmannen niet verplicht zijn het Belgi-
sche recht, maar wel een vreemd recht toe te passen.

Ondanks de bewoordingen  van  een  arbitragebeding moeten de Belgische  hoven  en 
rechtbanken zich bijgevolg bevoegd verklaren, wanneer het geschil dat aan arbitrage zou 
moeten worden voorgelegd, bedoeld is in artikel 4, tweede lid, van de wet van 27 juli 
1961 en de arbitrageovereenkomst voorziet in de toepassing van een vreemd recht.

Noch het verdrag van Genève van 21 april 1961 - dat op dit geschil niet van toepassing 
is - noch het verdrag van New York van 10 juni 1958, willen verhinderen dat, ondanks de 
voorrang van hun bepalingen, de rechter m.b.t. de arbitreerbaarheid van het geschil ver-
wijst naar de dwingende regels van de eigen wet.

Meer bepaald bevat het verdrag van New York van 10 juni 1958 geen enkele regel die 
de Belgische rechter zou verbieden onmiddellijk toepassing te maken van artikel 4 van de 
wet van 27 juli 1961, binnen de perken van het toepassingsgebied ervan, wanneer hij heeft 
kennisgenomen van een op een arbitragegeding gegronde exceptie van onbevoegdheid.

Door vast te stellen dat de arbitrageovereenkomst, die door de partijen voor het einde 
van  het  contract  is  gesloten,  bepaalde  dat  de  scheidsmannen  het  Californische  recht 
moesten toepassen op de eenzijdige beëindiging van een concessie van alleenverkoop van 
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onbeperkte duur die in België uitwerking heeft, zonder zelfs te vermelden dat de scheids-
mannen de wet van 27,juli 1961 als wet van politie hadden moeten toepassen, heeft het 
bestreden arrest bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat, krachtens het verdrag van 
New York, toepassing moest worden gemaakt van de, door de partijen gekozen, Californi-
sche wet, om de geldigheid van de arbitrageovereenkomst te beoordelen en dat de eerste 
rechter, aangezien die wet arbitrage toestond, zich terecht zonder rechtsmacht heeft ver-
klaard om van het geschil kennis te nemen (schending van de artikelen 2, inzonderheid 
[,§,§] 1 en 3, en 5 van het verdrag van New York van 10 juni 1958, 3, eerste lid, 6, 1131, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
koop en, voor zoveel als nodig, 6, inzonderheid, §2, van het verdrag van Genève van 21 
april 1961).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Beoordeling
Het arrest stelt vast, enerzijds, dat de partijen een contract betreffende een con-

cessie van alleenverkoop hadden gesloten, die meer bepaald op het Belgische 
grondgebied uitwerking had, en onderworpen was aan de federale wetten van de 
Verenigde Staten van Amerika en aan de wetten van de Staat Californië en waar-
in was bedongen dat de geschillen door een scheidsman zouden worden beslecht, 
overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association, en, ander-
zijds, dat het geschil betrekking heeft op de betaling van verschillende door eise-
res gevorderde vergoedingen ten gevolge van de beëindiging van het contract.

Artikel 2.1. van het verdrag van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoer-
legging  van  buitenlandse  scheidsrechterlijke  uitspraken,  opgemaakt  te  New 
York, geratificeerd bij de wet van 5 juni 1975, bepaalt dat iedere Verdragsluiten-
de Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan 
een  uitspraak van  scheidsmannen te  onderwerpen  alle  of  bepaalde  geschillen 
welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar 
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betref-
fende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.

Artikel 2.3. van dat verdrag bepaalt dat de rechter van een Verdragsluitende 
Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aan-
zien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aange-
gaan, partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij con-
stateert dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan 
worden toegepast.

De verwijzingsverplichting geldt enkel voor geschillen die via arbitrage kun-
nen worden geregeld.

Artikel 2 vermeldt niet op grond van welke wet de rechter de arbitreerbaarheid 
van het geschil moet nagaan. Die verdragsbepaling stelt de rechter in staat de 
vraag te beoordelen volgens de lex fori en te bepalen in hoeverre, in bepaalde 
aangelegenheden, arbitrage kan worden toegestaan.

Wanneer de arbitrageovereenkomst, zoals in deze zaak, aan een vreemde wet 
is onderworpen, moet de rechter die kennisneemt van een exceptie van rechts-
macht, de arbitrage uitsluiten wanneer het geschil krachtens de lex fori niet aan 
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de rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat "de artikelen 2, §3, en 5, §§1 en 2, van het 

verdrag van New York geen enkele ruimte bieden voor de toepassing van de ei-
gen wet om te beoordelen of het geschil arbitreerbaar is, en dat die kwestie gere-
geld moet worden bij de wet die op de overeenkomst van toepassing is", verant-
woordt de beslissing om zich, met bevestiging van het beroepen vonnis, zonder 
rechtsmacht te verklaren om van het geschil kennis te nemen, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Over de vordering om verweerster te doen veroordelen in de kosten van de be-

tekening van de memorie van wederantwoord:
Zoals de eiseres staande houdt, werd de grond van niet-ontvankelijkheid ten 

onrechte opgeworpen waardoor de eiseres de kosten voor de betekening van een 
memorie van wederantwoord diende te betalen.

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

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van de betekening van de memorie 

van wederantwoord.
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 568

1° KAMER - 16 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT - 
SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VERGOEDING - VOORWAARDE

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
EXTRACONTRACTUELE FOUT - SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - 
VERGOEDING - VOORWAARDE

1º  en 2°  Het  honorarium en de kosten van een advocaat  die de benadeelde van een  
extracontractuele  fout  heeft  betaald,  kunnen  een  te  vergoeden  bestanddeel  van  zijn  
schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te  
bieden om zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden1.  (Artt. 1382 en 
1383, B.W.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.568.
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(A. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0124.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146 tot 1153, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en zegt voor recht dat 

"dokter P. een fout heeft begaan door de eileiders van (eiseres) zonder haar toestemming 
af te binden", en beslist vervolgens"de vordering van de (eisers) tot betaling van een pro-
visie voor de kosten en het honorarium van de raadsman, nu reeds af te wijzen" op grond 
dat "het beroep op een advocaat door de benadeelde van een fout slechts ertoe strekt de 
getroffene bij te staan in zijn vordering tot herstel van de door die fout ontstane schade en 
dat het geen bestanddeel van de schade uitmaakt; dat er, de lege lata, geen grond bestaat 
om de verhaalbaarheid van advocatenhonoraria toe te staan".

Grieven
Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek moet de schuldenaar van de verbin-

tenis, ingeval van foutieve wanuitvoering van een contractuele verbintenis, ten volle in-
staan voor het door de schuldeiser geleden verlies en voor de winst die hij in voorkomend 
geval heeft moeten derven, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 
1151 van het Burgerlijk Wetboek; met toepassing van laatstgenoemde bepaling moet de 
schadevergoeding alles omvatten wat rechtstreeks volgt uit de wanuitvoering van de over-
eenkomst; daaruit volgt dus noodzakelijkerwijs dat het honorarium en de kosten van een 
advocaat op wie de benadeelde van een contractuele fout een beroep heeft moeten doen 
om zijn belangen daadwerkelijk en efficiënt te doen verdedigen en volledige vergoeding 
te verkrijgen van de door hem geleden schade, in se, niet uit die schade gesloten zijn en, 
integendeel, een vergoedbaar bestanddeel van zijn schade kunnen uitmaken, in zoverre ze 
dat karakter van noodzaak vertonen.

Anderzijds is degene die een ander schade heeft berokkend volgens artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, verplicht om die schade volledig te herstellen, waarbij die ver-
plichting, in de regel, ook geldt voor de kosten die de benadeelde heeft moeten maken 
teneinde zijn schade en de draagwijdte ervan te bepalen, hetgeen de kosten en het honora-
rium kan omvatten die de benadeelde heeft betaald aan een advocaat wiens optreden voor 
de rechtbanken noodzakelijk of nuttig blijkt, gelet op het ingewikkelde karakter van de 
zaak.

De schadevergoeding die de aansprakelijke dader van de schadeverwekkende fout aan 
de benadeelde moet betalen, moet laatstgenoemde in de toestand terugplaatsen waarin hij 
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zich zonder die fout zou hebben bevonden. Doordat hij evenwel van de toegekende scha-
devergoeding het bedrag van het honorarium en de kosten van zijn advocaat moet aftrek-
ken, wordt de schadevergoeding met hetzelfde bedrag verminderd en wordt hij dus niet 
volledig voor zijn schade vergoed, ook al vinden het optreden van de advocaat, en bijge-
volg de kosten en het honorarium die deze ontvangt als bezoldiging voor dat optreden, 
hun noodzakelijke, ofschoon indirecte, oorzaak in de fouten waarop het geding tot schade-
vergoeding gegrond was.

Bovendien, gelet op het ingewikkelde karakter van deze zaak waarbij verscheidene ge-
neesheren en de inrichtende macht betrokken zijn omdat de verweten fouten betrekking 
hebben op een hele rij opeenvolgende operaties en op niet-verstrekte informatie, stelt het 
arrest te dezen niet vast dat het optreden van de advocaat van de eisers, en bijgevolg, de 
aldus ontstane kosten en honoraria, niet nuttig en noodzakelijk zouden zijn geweest om 
volledige vergoeding te verkrijgen van de door de eisers geleden schade, die volgens hen 
te wijten was aan de fouten van de rechtsvoorgangers van de verweerders, voor wie de ze-
vende verweerster moest instaan gelet op haar hoedanigheid van burgerlijke aansprakelij-
ke.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, volgens hetwelk de rechtsvoorgangers van de ver-
weerders, voor wie de zevende verweerster instaat, aansprakelijk kunnen worden gesteld 
op een strikt contractuele basis, op grond van de regels van de aquiliaanse fout of op bei-
de, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de vordering van de eisers die ertoe strekte 
de verweerders te doen veroordelen tot betaling van een provisie voor de kosten en het 
honorarium van hun raadsman hoe dan ook in beginsel afgewezen moest worden, omdat 
die kosten en dat honorarium nooit deel uitmaakten van de door de benadeelden van een 
fout geleden schade (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Tweede middel
Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft de be-

nadeelde recht op het volledige herstel van zijn schade.
Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een ex-

tracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn 
schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijk-
heid te bieden om zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden.

Door te beslissen dat "het beroep dat de benadeelde van een fout op een advo-
caat doet, enkel de bijstand van de benadeelde in zijn vordering tot herstel van de 
door die fout ontstane schade beoogt en geen bestanddeel van die schade uit-
maakt", schendt het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het afwijzend beschikt op de vorde-
ring van de eisers die ertoe strekt een provisie te verkrijgen voor de kosten en het 
honorarium van hun raadsman.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.

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

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 569

1° KAMER - 16 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - 
VERZOEKSCHRIFT - BELASTINGADMINISTRATIE - ONDERTEKENING EN NEERLEGGING - AMBTENAAR

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - ONDERTEKENING 
EN NEERLEGGING - AMBTENAAR

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN 
UIT ROERENDE GOEDEREN - VENNOOT - GELDLENING AAN ZIJN VENNOOTSCHAP - 
INSCHRIJVING OP REKENING-COURANT - GEVOLG

1º en 2°  Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie  
voor  de  eiser  door  een  advocaat  mag  worden  ondertekend,  laat  voor  de  bevoegde  
ambtenaar van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om 
dat verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen1. 

3º In de zin van artikel 18, tweede lid, W.I.B. 1992 kan onder de term "geldlening" ook  
worden verstaan een inschrijving op de rekening-courant van de aandeelhouder of van 
de persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent2. 

(BELGISCHE STAAT, Min. van Financiën  T CHUPA b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1  Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.569. 
2 Zie noot 1.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
(...)
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 18, eerste lid, 4°, en tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992, zoals het van toepassing is sinds 15 april 1999 (artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 11 april 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepa-
lingen van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de 
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot fiscale regeling van de verrichtingen van lening 
van aandelen en houdende diverse andere bepalingen, uitgevaardigd ter uitvoering van ar-
tikel 78 van voornoemde wet van 10 maart 1999, B.S. van 14 april 1999, 2e editie) die in 
zijn artikel 44 de laatste wijzigingen van artikel 18, eerste lid, 4°, vaststelt; het tweede lid 
werd gewijzigd bij artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 20 december 1996 houden-
de diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, 
van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast:
- "dat (de verweerster) van haar hoofdaandeelhouder een onroerend goed en de immate-

riële activa ervan heeft gekocht, waarvan slechts een deel werd betaald en waarbij het sal-
do het voorwerp had uitgemaakt van een ter beschikkingstelling van de gelden aan (de 
verweerster) met een interest van 7 pct."

- "dat (de verweerster) staande houdt dat de administratie het bepaalde in artikel 18, 4°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zou hebben miskend omdat zij op het 
in dit geschil bedoelde geval de regeling voor geldleningen zou hebben toegepast terwijl 
het slechts gaat om een gewone inschrijving in rekening-courant";

- "dat de term 'voorschot' (vermeld in voornoemd artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992) met name wordt omschreven (in het tweede lid 
van dat artikel) als een geldlening en niet als een schuldvordering";

en oordeelt vervolgens:
- "dat de administratie tevergeefs de wil van de wetgevers tegen het bestaan van een 

duidelijke tekst aanvoert, aangezien het hof gebonden is door de letterlijke tekst en niet 
door de voorbereidende werkzaamheden van de wet die het stelsel van herkwalificering 
zogezegd zouden willen uitbreiden tot geldleningen teneinde bepaalde misbruiken en de 
onderkapitalisatie van de vennootschappen te bestrijden";

- "dat de term geldlening, bij gebrek aan eigen definitie in de belastingwetten, welke 
definitie nog steeds door wetgever, indien nodig, verduidelijkt kan worden, slechts in de 
zin van het gemene recht kan worden begrepen, dat anders een toestand van rechtsonze-
kerheid zou  ontstaan  voor  economische  verrichtingen  die  het  voorwerp uitmaken van 
overeengekomen rechtshandelingen";

- "dat de minister zelf in een antwoord op een parlementaire vraag heeft moeten erken-
nen dat  de  bewoordingen van de wettekst  die de term 'schuldvordering'  verving door 
'geldlening' nagenoeg dezelfde waren als die van artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek 
(lening van geld) en dat die terminologiewijziging tot ernstige interpretatieproblemen zou 
kunnen leiden, meer bepaald wanneer de voorschotten worden geconcretiseerd door reke-
ningen-courant in de vennootschappen die interest verschuldigd zijn",

- "dat de term 'geldlening', niettegenstaande de in de parlementaire voorbereiding uitge-
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drukte wil, niet mag worden uitgebreid, bij gebrek aan specifieke bepalingen, tot verrich-
tingen die in het kader van een rekening-courant plaatsvonden";

en beslist ten slotte dat de interest ten onrechte in een dividend werd geherkwalificeerd, 
zodat het voordeel van de lage aanslagvoet in de vennootschapsbelasting moet worden 
toegepast en alleen de roerende voorheffing van 15 pct. mocht worden toegepast en be-
veelt, bijgevolg, de ontheffing van de litigieuze aanslag tot beloop van het passend be-
drag.

Grieven
De bewoordingen "elke (...) geldlening verstrekt" in artikel 18, tweede lid, van het Wet-

boek van de inkomstenbelastingen 1992, beperken de toepassing van die wetsbepaling 
niet  enkel tot  leningscontracten die door het gemene recht worden geregeld (artikelen 
1874 tot 1914 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien 1°) de term "elke" duidelijk de wil 
van de wetgever te kennen geeft om aan het begrip lening zijn ruimste betekenis toe te 
kennen 2°) de term "geldlening" niet identiek dezelfde is als de termen "lening van geld" 
die voorkomen in artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek dat op uitdrukkelijke wijze een 
leningscontract regelt wanneer de te leen gegeven zaak in geld bestaat, en 3°) de term 
"verstrekt" - veeleer dan "gesloten" - wijst op de consensuele aard van de in artikel 18, 
tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde lening, en geeft, 
bijgevolg,  aan  dat  de  werkelijke  aard  van  het  gemeenrechtelijke  leningscontract  geen 
doorslaggevende reden is om laatstgenoemde bepaling toe te passen, zodat het bestaan 
van een lening die aanleiding kan geven tot een herkwalificering van interest in een divi-
dend niet onderworpen is aan de materiële teruggave van de uitgeleende gelden, maar 
reeds kan voortvloeien uit de door de partijen gegeven toestemming zelf, die met name 
kan resulteren uit handelingen betreffende verrichtingen binnen het kader van een reke-
ning-courant.

Die letterlijke interpretatie van artikel 18, tweede lid, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd door het verslag aan de Ko-
ning betreffende het bijzonderemachtenbesluit van 20 december 1996 die voornoemd arti-
kel 18, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, volgens hetwelk 
de wetgever met het oog op "de bestrijding van de onderkapitalisatie van de vennoot-
schappen, de oude maatregel - die betrekking had op "elke (...) vordering van een bestuur-
der van een kapitaalvennootschap (...) of van een vennoot van een personenvennootschap" 
- "uitbreiden" tot de geldleningen die een natuurlijke persoon verstrekt aan een vennoot-
schap waarvan hij aandeelhouder is. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oorde-
len dat "dat de term geldlening (...) slechts in de zin van het gemene recht kan worden be-
grepen, dat anders een toestand van rechtsonzekerheid zou ontstaan voor economische 
verrichtingen die het voorwerp uitmaken van overeengekomen rechtshandelingen" en "dat 
de term 'geldlening', niettegenstaande de in de parlementaire voorbereiding uitgedrukte 
wil, niet mag worden uitgebreid, bij gebrek aan specifieke bepalingen, tot verrichtingen 
die in het kader van een rekening-courant plaatsvonden", zijn beslissing "dat de interest 
ten onrechte in een dividend werd geherkwalificeerd, zodat het voordeel van de lage aan-
slagvoet in de vennootschapsbelasting moet worden toegepast en alleen de roerende voor-
heffing van 15 pct. mocht worden toegepast en, bijgevolg, de ontheffing beveelt van de li-
tigieuze aanslag tot beloop van het passend bedrag" niet naar recht verantwoordt en artikel 
18,  eerste  lid,  4°,  en tweede lid,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over de door de verweerster tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het cassatieverzoekschrift is niet door een advocaat onderte-
kend:
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Artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het ge-
wijzigd is bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting 
van fiscale geschillen, bepaalt onder meer dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat ondertekend en neergelegd mag worden.

Uit  die  bepaling en uit  de parlementaire  voorbereiding van de wet van 15 
maart 1999 volgt dat de eiser in cassatie, in belastingzaken, mag vertegenwoor-
digd worden door een advocaat, die geen advocaat bij het Hof van Cassatie hoeft 
te zijn. Artikel 378 behoudt onverkort de mogelijkheid voor de bevoegde ambte-
naar van de administratie van de directe belastingen om dat verzoekschrift zelf te 
ondertekenen en neer te leggen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerster van haar hoofdaandeelhouder een on-

roerend goed en immateriële activa heeft gekocht, een deel van de prijs heeft be-
taald en het saldo van de prijs geboekt heeft in de rekening-courant van die aan-
deelhouder.  Het wijst  er  bovendien op dat genoemd saldo "het  voorwerp uit-
maakt van een overeenkomst tot beschikkingstelling van de gelden aan de ven-
nootschap met een interest van 7 pct.".

Artikel 18, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
zoals  het  in  deze zaak van toepassing is,  bepaalt  dat  dividenden interest  van 
voorschotten omvatten onder de voorwaarden die het vaststelt.

Krachtens  het  tweede  lid  van  voornoemd  artikel  wordt  als  voorschot  be-
schouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt 
door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit, of 
door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als 
vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, van dat wetboek uitoefent.

In de zin van die bepaling kan onder de term "geldlening" ook worden ver-
staan een inschrijving in de rekening-courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent.

Het arrest, dat oordeelt dat die termen niet mogen worden uitgebreid "tot ver-
richtingen binnen het kader van een rekening-courant" en op die grond beslist dat 
de administratie niet het recht had de interest in een dividend te herkwalificeren, 
schendt artikel 18 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 570

1° KAMER - 16 november 2006

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - ONGRONDWETTIGHEID - OMVANG

De ongrondwettigheid van één van de artikelen van een belastingverordening maakt de 
gehele  belastingverordening  nietig,  wanneer  de  bepalingen  ervan  een  onsplitsbaar  
geheel vormen, daar zij  alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het  
gelijkheidsbeginsel is ingevoerd1. (Artt. 10, 11, 159 en 172, Gw. 1994)

(STAD VERVIERS  T. ROTENBERG n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 31, 108, tweede lid, 2°, en 110, vierde lid, van de Grondwet;
- de artikelen 1 tot 5 van de belastingverordening van de eiseres op het gebruik van de 

openbare weg voor de plaatsing van afsluitingen, hekken, steigers en voor opslagplaatsen 
van materialen of materieel, welke verordening bij besluit van 27 november 2000 van de 
gemeenteraad van de eiseres met één jaar is verlengd met ingang van 1 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt, met verwijzing naar de motivering van de eerste rechter ,vast 

dat de gemeenteraad van de stad Verviers bij een besluit van 27 november 2000 een be-
lastingverordening op het gebruik van de openbare weg voor de plaatsing van afsluitin-
gen, hekken, steigers en voor opslagplaatsen van materialen of materieel heeft verlengd 
met één jaar met ingang van 1 januari 2001, onder de op 31 december 2000 geldende ta-
rieven en voorwaarden; dat artikel 6 van die belastingverordening bepaalt dat de belasting 
niet wordt geheven wanneer de openbare weg moet worden gebruikt voor werkzaamhe-
den betreffende - de bouw van huizen onder het toezicht van de Nationale Huisvestings-

1 Zie de andersluidende concl. O.M., Pas., 2006, nr.570.; zie Cass., 18 nov. 2005, AR F.04.0053.F, 
en noot 1, nr.609; vgl. Cass., 25 okt. 1985, AR F.85.1202.N, nr 126.
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maatschappij, - de bouw van eigendommen van de overheid die bestemd zijn voor een al 
dan niet kosteloze dienst van openbaar nut, - de bouw van huizen onder de voorwaarden 
die de centrale overheid heeft vastgesteld met het oog op de toekenning van bouwpremies 
door het privé-initiatief, van goedkope woningen en kleine eigendommen, - de renovatie 
(onder bepaalde voorwaarden) van gevels of op de weg uitgevende puntgevels, zulks ge-
durende de eerste maand waarin de openbare weg wordt gebruikt; dat de verweerster tij-
dens het jaar 2001 wegens bouwwerkzaamheden een gedeelte van de rue des Gardes-
Frontières te Stembert heeft gebruikt; dat de eiseres met toepassing van bovengenoemde 
verordening, voor vier perioden van het jaar 2001 belastingen ten belope van in totaal 
9.843,40 euro ten laste van de verweerster ten kohiere heeft gebracht; dat de bezwaar-
schriften die de verweerster had ingediend tegen de vier aanslagen zijn verworpen door 
het college van burgemeester en schepenen van de [eiseres].

Vervolgens vernietigt het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, de litigieuze aanslagen, veroordeelt het de eiseres tot terugbetaling van alle ten 
onrechte ontvangen geldsommen, vermeerderd met de moratoire intresten, en verwijst het 
haar in de kosten.

Het bestreden arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
(1) "De (verweerster) werpt tegen de toepassing van een gemeenteverordening tot in-

voering van een belasting op het gebruik van de weg onder meer op dat de tekst aan de 
maatschappijen voor sociale huisvesting een niet te verantwoorden vrijstelling verleent.

[De eiseres] beslist  niettemin dat er wel degelijk een verantwoordingsgrond bestaat, 
(namelijk de maatschappijen niet benadelen, waarvan het doel erin bestaat betaalbare wo-
ningen aan te bieden aan de minstbedeelden, met dien verstande bovendien dat, op ver-
zoek van het hof [van beroep] op de terechtzitting een debat is gevoerd over de vraag 
welk gevolg een onwettig beding heeft op de geldigheid van de verordening zelf, gelet op 
de leer van het Hof van Cassatie (...) (Cass., 25 oktober 1985, A.C., 1985-1986, nr. 221).

(2) De grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de Belgen en de non-discri-
minatie in belastingzaken beletten niet dat bepaalde categorieën van personen een andere 
fiscale behandeling krijgen, mits deze op objectieve en redelijke gronden kan worden ver-
antwoord; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met 
inachtneming van het doel en de gevolgen van de ingevoerde belasting en van de band 
van redelijke evenredigheid die er tussen de aangewende middelen en het nagestreefde 
doel moet bestaan (...).

Te dezen is de verordening bedoeld om de financiële problemen van de [eiseres] te ver-
helpen, zodat niet blijkt dat het voor haar objectief en, alle verhoudingen in acht genomen, 
redelijk is zich middelen te ontzeggen door de maatschappen voor sociale huisvesting van 
de belasting vrij te stellen wanneer zij de wegen gebruiken voor hun werkzaamheden, die 
voor evenveel overlast kunnen zorgen als de bouw van andere panden. Een dergelijke 
vrijstelling zou daarentegen wel eens een pervers effect kunnen hebben, namelijk dat die 
openbare maatschappijen zich minder aan de voortgang van hun werken te Verviers gele-
gen laten liggen dan andere belastingplichtige bouwmaatschappijen, terwijl met name de 
terbeschikkingstelling van woningen, ook aan de minstbedeelden, een werk is waarvan de 
afloop kennelijk ten goede komt aan de gemeenschap.

(3) Aldus rijst, in de lijn van het voornoemde arrest van het Hof van Cassatie van 25 
oktober 1985, de vraag welke weerslag het feit dat die vrijstelling in strijd is met het be-
ginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet eventueel kan hebben op de belasting-
verordening in haar geheel. Te dezen bestaat het door die beslissing in aanmerking geno-
men gebrek aan belang niet, aangezien de [verweerster], zoals zij uitdrukkelijk ter zitting 
heeft gepreciseerd, zonder de feiten zelf te betwisten, heeft betoogd dat zij voor de toepas-
sing van de litigieuze belastingverordening in dezelfde voorwaarden verkeerde als een 
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maatschappij voor sociale huisvesting ("het verlies van het genot van de openbare weg is 
hetzelfde"), zodat de daaruit voortvloeiende fiscale behandeling dezelfde moest zijn voor 
ieder van hen.

Aangezien de [eiseres] een vrijstelling verleent aan bepaalde maatschappijen, is het nog 
minder  duidelijk  waarom andere  belastingplichtigen  die  in  vergelijkbare  voorwaarden 
verkeren, hiervan uitgesloten worden, zoals dit hier het geval is.

In de omstandigheden van de zaak is het bovendien evenmin duidelijk hoe het, gelet op 
de vereisten van het gelijkheidsbeginsel, mogelijk is die bepalingen te splitsen en de ene 
toe te passen en de andere niet, ofschoon zij een geheel vormen dat de regeling vormt die 
van toepassing is op de personen die de weg gebruiken (onder meer voor machines en ma-
terialen) teneinde panden te bouwen op het grondgebied van de [eiseres]. Dat aspect is ter 
zitting eveneens beklemtoond door de [verweerster] die, gelet op alle gegevens van het 
dossier, terecht heeft beslist dat "het geen zin zou hebben" dat beding als "afscheidbaar" te 
beschouwen.

Te dezen leidt het bestaan van een vrijstelling waarvan de [verweerster] ten onrechte is 
uitgesloten tot de weigering om de litigieuze aanslagen goed te keuren ...".

Grieven
Eerste onderdeel
De in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet vastgelegde grondwettelijke regels 

van de gelijkheid en de non-discriminatie sluiten niet uit dat categorieën van personen an-
ders worden behandeld, mits zij op een objectief criterium berusten en op redelijke gron-
den zijn verantwoord. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoor-
deeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel; het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer er geen redelijke verhouding van evenre-
digheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Het bestreden arrest grondt de beslissing dat de belastingvrijstelling die artikel 6 van de 
belastingverordening invoert in het geval dat de openbare weg moet worden gebruikt voor 
de bouw van huizen onder het toezicht van de Nationale Huisvestingsmaatschappij, te de-
zen op de overweging dat "de verordening bedoeld is om de financiële problemen van de 
[eiseres] te verhelpen, zodat het niet blijkt dat het voor haar objectief en, alle verhoudin-
gen in acht genomen, redelijk zou zijn zich middelen te ontzeggen door de maatschappij-
en voor sociale huisvesting van de belasting vrij te stellen wanneer zij de wegen gebrui-
ken voor hun werkzaamheden".

Krachtens het in de artikelen 31, 108, tweede lid, 2° en 110 van de Grondwet vastgeleg-
de beginsel van de fiscale autonomie van de gemeenten, staat het evenwel aan de gemeen-
teraad om, onder het enkele toezicht van de hogere overheid, bij de goedkeuring van een 
belastingverordening die per definitie bedoeld is om middelen te verschaffen aan de ge-
meente, vrijstellingen te verlenen voor een sociaal doel.

Te dezen loochent het bestreden arrest niet dat de bij de belastingverordening ingevoer-
de vrijstelling bedoeld was om "maatschappijen niet te benadelen waarvan het doel erin 
bestaat betaalbare woningen aan te bieden aan de minstbedeelden". Het bestreden arrest 
beslist evenwel dat die vrijstelling "wel eens een pervers effect zou kunnen hebben, name-
lijk dat die openbare maatschappijen zich aan de voortgang van hun werken te Verviers 
minder gelegen laten liggen dan de andere belastingplichtige bouwmaatschappijen, terwijl 
... de terbeschikkingstelling van woningen, ook aan de minstbedeelden, een werk is waar-
van de afloop kennelijk ten goede komt aan de gemeenschap".

Door de opportuniteit van de bij de belastingverordening ingevoerde vrijstelling aldus 
te beoordelen eigent het arrest zich de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteoverheid 
toe en verantwoordt het niet naar recht de beslissing van het hof van beroep volgens wel-
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ke de vrijstelling niet op een objectief criterium berust, niet in redelijkheid verantwoord is 
en niet in een redelijke verhouding van evenredigheid staat tot het beoogde sociale doel.

Door te beslissen dat de belastingverordening in strijd is met het grondwettelijk begin-
sel van de gelijkheid en de non-discriminatie en door de toepassing ervan te weigeren, 
schendt het bestreden arrest dus de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet en mis-
kent het de fiscale autonomie van de gemeenten (schending van de artikelen 31, 108, 
tweede lid, 2°, en 110 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Zelfs als de vrijstelling van de belasting die artikel 6 van de belastingverordening ver-

leent in het geval dat de openbare weg moet worden gebruikt voor de bouw van huizen 
onder het toezicht van de Nationale Huisvestingsmaatschappij de grondwettelijke begin-
selen van de gelijkheid en de non-discriminatie miskent, heeft het bestreden arrest niet 
wettig kunnen beslissen dat die onwettigheid de belastingverordening in haar geheel on-
geldig maakt.

De onwettigheid kan zich enkel tot de gehele belastingverordening uitstrekken in het 
geval dat de vrijstelling die strijdig werd bevonden met het grondwettelijk gelijkheidsbe-
ginsel, volgens de stellers van die verordening, een essentieel onderdeel ervan vormde bij 
ontstentenis waarvan de verordening niet zou zijn goedgekeurd, wat niet blijkt uit de vast-
stellingen van het arrest. Daarentegen blijkt uit de opzet van de belastingverordening dat 
de door het bestreden arrest bekritiseerde vrijstelling een bijkomstig karakter heeft.

Door te beslissen dat de onwettigheid van de bekritiseerde vrijstelling de bepalingen 
van de verordening die niet in strijd zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet 
ongeldig maakt, schendt het bestreden arrest die bepalingen, alsook artikel 159 van de 
Grondwet en de bovenaan in het middel vermelde artikelen van de belastingverordening 
van de eiseres.

III. BESLISSING VAN HET HOF

...

Tweede onderdeel :

Het onderdeel betoogt dat de discriminatoire aard van de vrijstelling die artikel 
6 van de belastingverordening verleent aan de maatschappijen voor sociale huis-
vesting, niet impliceert dat de verordening daarom in haar geheel ongrondwettig 
is.

De bepalingen van de belastingverordening vormen een onsplitsbaar geheel, 
daar zij alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het gelijkheids-
beginsel is ingevoerd. De ongrondwettigheid van artikel 6 van de belastingveror-
dening maakt de gehele verordening nietig.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Kirkpatrick en M. Levaux, Luik.

Nr. 571

1° KAMER - 16 november 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - RUSTHUIZEN - COLLECTIEVE 
MAALTIJDVERSTREKKING DOOR EEN DERDE - DIENSTVERSTREKKING - BEGRIP

Naar recht verantwoord is het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een vennootschap 
krachtens een overeenkomst "diensten" door een andere vennootschap is belast met de  
volledige organisatie van collectieve maaltijdverstrekkingen in twee, door laatstgenoemde  
vennootschap geëxploiteerde rusthuizen, met de verplichting een ononderbroken dienst 
te verzekeren en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van die vennootschap 
en dat zij  de menu's moest opmaken, met leveranciers onderhandelen en de voor de 
rusthuisbewoners  en  het  personeel  bestemde maaltijden ter  plaatse  moest  bereiden,  
beslist dat de door de eerste vennootschap ten voordele van de tweede vennootschap 
gedane verrichtingen diensten  zijn1.  (Art.  18,  §1,  eerste  en  tweede  lid,  11°,  .B.T.W.-
Wetboek)

(DEMLOC n.v. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5.1 en 6.1 van de zesde richtlijn 77/338/EG van de Raad van 17 mei 1977 

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting;
- de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 149 van de Grondwet;
- de bewijskracht van de akten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat "de litigieuze handelingen aan de B.T.W. tegen het volle tarief 

moeten worden onderworpen, omdat zij te dezen een dienst zijn" op grond van de vast-
stelling :

1 H.v.J., 2 mei 1996 (Fauborg-Gelting Linien A/S t. Finanzamt Flensburg), C-231/94, Verz., p I-
2408.



Nr. 571 - 16.11.06 HOF VAN CASSATIE 2337 

-"dat de keukens waarin [de eiseres] de maaltijden bereidt zich binnen de rusthuizen 
zelf bevinden en dat de maaltijden die worden bereid met inachtneming van het dieet ei-
gen aan elke rusthuisbewoner, er op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in 
de kamers van de bewoners worden gebracht door het personeel van de naamloze ven-
nootschap Issat";

-"dat het hof [van beroep] niet vaststelt dat de keukens van de rusthuizen zijn verhuurd 
aan [de eiseres] : artikel 3.5 van de overeenkomst heeft betrekking op de terbeschikking-
stelling van ruimten en de huurovereenkomst van 30 juni 1996 (...) bepaalt dat Issat aan 
[de eiseres] "een geheel van voorwerpen en meubilair bestemd voor de exploitatie van de 
rusthuizen" verhuurt, zonder ze nader te omschrijven maar met de precisering dat ze die-
nen voor het beheer van de Résidence Colibri";

-"dat zowel uit de benaming van de overeenkomst (diensten) als uit de bewoordingen 
die erin worden gebruikt om de taken te omschrijven (diensten) en uit de omschrijving 
zelf van de door [de eiseres] te vervullen taken (cf. de hierboven aangehaalde uittreksels 
uit de overeenkomst) blijkt dat [de eiseres] wel degelijk aan de naamloze vennootschap 
Issat diensten verstrekte die zij  overigens factureerde met de vermelding 'levering van 
diensten voor collectieve maaltijdvoorzieningen'".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 5.1 van de zesde Europese B.T.W.-richtlijn "wordt als levering van 

een goed beschouwd de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over 
een lichamelijke  zaak te beschikken".  Volgens artikel 6.1 van die  richtlijn "wordt als 
dienst beschouwd elke handeling die geen levering van een goed in de zin van artikel 5 
is".

De artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek bevatten identieke bepalingen.
Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen moeten, om inzake 

maaltijdbereiding, te bepalen of handelingen leveringen van goederen dan wel diensten 
zijn, "alle omstandigheden waaronder de betrokken handeling wordt verricht in aanmer-
king worden genomen om daaruit de kenmerkende elementen naar voren te halen"; "daar-
toe dient te worden vastgesteld dat de verstrekking van toebereide spijzen en dranken 
voor onmiddellijke consumptie het resultaat is van een serie diensten, die begint bij de be-
reiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening, en waarbij de klant een infra-
structuur ter beschikking wordt gesteld, bestaande uit een restauratiezaal met bijbehoren-
de ruimten (garderobe etc.) alsmede meubilair en serviesgoed. In voorkomend geval zul-
len de natuurlijke personen wier beroep dit is, de tafel dekken, de klant adviseren en hem 
informeren over de aangeboden spijzen of dranken, de gerechten aan tafel opdienen en ten 
slotte na de maaltijd de tafel afruimen (...). De restaurantverrichting wordt derhalve ge-
kenmerkt door een reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering van voedsel 
niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de overhand 
heeft. Zij moet bijgevolg als dienst in de zin van artikel 6, lid 1, van de zesde richtlijn 
worden beschouwd. Dit is echter anders, wanneer de verrichting betrekking heeft op (af-
haal)-maaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse in een pas-
send kader moeten veraangenamen" (arrest van het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen, 6e kamer, 2 mei 1996, zaak C-231/94, nrs. 12, 13 en 14).

Uit dat arrest volgt dat "de verstrekking van toebereide spijzen en dranken voor onmid-
dellijke consumptie" (dat is de dienst) "het resultaat is van een serie diensten, die begint 
bij de bereiding van de spijzen en eindigt bij de feitelijke opdiening, en waarbij de klant 
een infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, bestaande uit een restauratiezaal met bij-
behorende ruimten alsmede meubilair en serviesgoed".

Er is daarentegen sprake van levering van goederen "wanneer de verrichting betrekking 
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heeft op (afhaal)-maaltijden en niet gepaard gaat met diensten die de nuttiging ter plaatse 
in een passend kader moeten veraangenamen".

Te dezen kon het hof van beroep, na te hebben vastgesteld "dat de keukens waarin de 
maaltijden door [de eiseres] worden bereid zich binnen de rusthuizen zelf bevinden en dat 
de maaltijden die worden bereid met inachtneming van het dieet, eigen aan elke rusthuis-
bewoner, er op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in de kamers van de be-
woners worden gebracht door het personeel van de naamloze vennootschap Issat", niet 
wettig beslissen dat de litigieuze handelingen diensten waren in de zin van het voormelde 
artikel 6 van de zesde richtlijn (artikel 18 van het B.T.W.-wetboek).

Uit die feitelijke vaststellingen van het arrest volgt immers dat de [eiseres] de maaltij-
den bereidt, maar dat deze "op karren worden geplaatst en in de restaurantzaal of in de ka-
mers van de bewoners worden gebracht door het personeel van de naamloze vennootschap 
Issat".

Blijkens de vaststellingen zelf van het arrest worden de door de [eiseres] toebereide 
maaltijden wel degelijk opgediend door de naamloze vennootschap Issat (en dus niet door 
de [eiseres].

Het arrest stelt dus niet vast, zoals nochtans door de bovengenoemde bepalingen van de 
richtlijn en door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen wordt vereist, dat de levering van voedsel (voor de [eiseres] die de betrokken maaltij-
den verstrekte) "slechts een onderdeel was waarin het dienstenaspect ruimschoots de over-
hand heeft" .

Het arrest  miskent aldus de wettelijke begrippen levering van goederen en diensten 
(schending van de artikelen 5.1 en 6.1 van de zesde B.T.W.-richtlijn en 9 en 18 van het 
B.T.W.-wetboek).

Zo nodig vraagt de [eiseres] aan het Hof van Cassatie dat het aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen de volgende prejudiciële vraag zou stellen :

"welke gemeenschapsrechtelijke  regeling geldt  voor  restaurantverrichtingen,  die  een 
onderneming uitvoert in de keukens van een door een andere onderneming geëxploiteerd 
rusthuis, rekening houdend met het feit dat de maaltijden door eerstgenoemde worden be-
reid maar aan de bewoners van het rusthuis worden opgediend door de tweede? Betreft 
het hier leveringen van toebereide maaltijden die aan een verlaagd B.T.W.-tarief (6 pct.) 
volgens de Belgische wet) kunnen worden onderworpen dan wel om een dienst waarop 
bijgevolg het volle tarief van toepassing is?"

....
Derde onderdeel
Uit de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek en 5.1 en 6.1 van de zesde richtlijn 

alsook uit  de  rechtspraak van het Hof van Justitie  van de Europese Gemeenschappen 
blijkt dat "alle omstandigheden waaronder de betrokken handeling wordt verricht in aan-
merking moeten worden genomen om daaruit de kenmerkende elementen naar voren te 
halen" (bovenaangehaald arrest van het HvJ. Van 2 mei 1996, zaak C-231/94, nr. 12).

Daar het arrest beslist dat de litigieuze handelingen diensten zijn op grond "dat zowel 
uit de benaming van de overeenkomst (dienst) als uit de bewoordingen die erin worden 
gebruikt om de taken te omschrijven (diensten) en uit de omschrijving zelf van de door 
(de eiseres) te vervullen taken (cf. de hierboven aangehaalde uittreksels uit de overeen-
komst) blijkt dat (de eiseres) wel degelijk diensten aan de naamloze vennootschap Issat 
verstrekte, die zij overigens factureerde met de vermelding ' dienst collectieve maaltijd-
voorzieningen'", houdt het te dezen geen rekening "met alle omstandigheden" zoals door 
het bovenaangehaalde arrest van het H.v.J. wordt vereist, aangezien het enkel acht slaat 
op de bewoordingen van de overeenkomst maar niet op de feitelijke werkelijkheid, terwijl 
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het belastingrecht in beginsel uitgaat van de werkelijkheid.
Benevens op de gronden die reeds bekritiseerd werden in de eerste twee onderdelen en 

die volgens het onderhavige verzoekschrift de bewijskracht van de akten miskennen en ar-
tikel 149 van de Grondwet schenden, grondt het arrest zijn beslissing enkel op de aan een 
overeenkomst gegeven benaming, bepaalde bewoordingen die erin worden gebruikt als-
ook op de bewoordingen van een factuur, zonder echter de facto, zoals dat door de boven-
aangehaalde teksten van de richtlijn wordt vereist vast te stellen dat "de restaurantverrich-
ting wordt gekenmerkt door een reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering 
van voedsel niet meer dan een onderdeel is en waarin het dienstenaspect ruimschoots de 
overhand heeft" (arrest van het H.v.J. van 2 mei 1996, op. cit., nr. 12).

Nochtans was het wel degelijk deze "reeks van elementen en handelingen" die de [eise-
res] had uiteengezet in haar conclusie (die hierboven in het tweede onderdeel wordt aan-
gehaald)) en om de vaststelling (of althans om het onderzoek) waarvan zij het hof van be-
roep verzocht.

Door zich enkel te baseren op de bewoordingen van een overeenkomst en van een fac-
tuur zonder de "elementen en handelingen" in feite vast te stellen, verantwoordt het arrest 
dus niet naar recht de beslissing dat de litigieuze handelingen de facto diensten waren 
(schending van de artikelen 9 en 18 van het B.T.W.-wetboek en 5.1 en 6.1 van de 6de 
richtlijn).

....
III. BESLISSING VAN HET HOF
Het eerste middel
Eerste en derde onderdeel
Artikel 6, §1, eerste lid, van de zesde richtlijn 44/338/EG van de Raad van 17 

mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde : uniforme grondslag bepaalt dat als een dienst wordt beschouwd, elke 
handeling die geen levering van een goed is in de zin van artikel 5.

Uit het arrest C.231/94 van 2 mei 1996 van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen in de zaak Faaborg-Gelting Linien A/S tegen Finanzamt 
Flensburg  blijkt  dat  restaurantverrichtingen  die  bestaan  in  de  opdiening  van 
maaltijden die bestemd zijn om ter plaatse te worden genuttigd, geen leveringen 
van goederen maar diensten zijn in de zin van artikel 6, §1, van de bovenge-
noemde richtlijn  op grond dat  die  handelingen  gekenmerkt  worden  door  een 
reeks van elementen en handelingen, waarvan de levering van voedsel niet meer 
dan  een  onderdeel  is  en  waarin  het  dienstenaspect  ruimschoots  de  overhand 
heeft.

Krachtens artikel  18,  §1, eerste lid,  van het  B.T.W.-wetboek wordt als een 
dienst beschouwd, elke handeling die geen levering van een goed is in de zin van 
dit wetboek.

Naar luid van het tweede lid, 11° van die bepaling wordt als een dienst be-
schouwd de uitvoering van een contract dat tot voorwerp heeft het verschaffen 
van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen, in omstandigheden 
voor het verbruik ter plaatse.

Zonder in dat opzicht door het middel te worden bekritiseerd wijst het arrest 
erop dat "het te dezen niet erop aankomt uit te maken of [de eiseres] goederen le-
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vert dan wel diensten verstrekt aan de eindconsument (in casu de rusthuisbewo-
ner), maar wel of een dienst wordt verstrekt aan de medecontractant, namelijk de 
naamloze vennootschap Issat, aan wie de facturen worden gericht, en zulks op 
grond van de algemene regel, vervat in artikel 18, §1, eerste lid, van het B.T.W.-
wetboek".

Het stelt vast dat de eiseres door de vennootschap Issat was belast met de orga-
nisatie van de dienst collectieve maaltijdvoorzieningen in twee, door die ven-
nootschap geëxploiteerde rusthuizen,  met de verplichting een "ononderbroken 
dienst" te verzekeren "en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van Is-
sat" en dat zij de menu's moest opmaken, met de leveranciers moest onderhande-
len en de voor de bewoners en het personeel van de rusthuizen bestemde maaltij-
den ter plaatse moest bereiden.

Na de diverse opdrachten en verplichtingen van de eiseres te hebben onder-
zocht, beslist het arrest dat "zowel uit de benaming van de overeenkomst (dien-
sten) als uit de bewoordingen die erin worden gebruikt om de taken te omschrij-
ven (diensten), en uit de omschrijving zelf van de door [de eiseres] te vervullen 
taken blijkt dat [zij] wel degelijk aan de naamloze vennootschap Issat diensten 
verstrekte  die  zij  overigens factureerde  met  de  vermelding  'dienst  collectieve 
maaltijdvoorzieningen'".

Aangezien het arrest aldus alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
neemt en daaruit de kenmerkende elementen naar voren haalt, verantwoordt het 
arrest naar recht zijn beslissing dat de door de eiseres ten voordele van de ven-
nootschap Issat verrichte handelingen diensten zijn.

Er bestaat geen grond om de in het middel gesuggereerde prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen, aangezien 
ze geen vraag om uitlegging van een bepaling van de zesde richtlijn opwerpt.

(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. T'Kint en Th. Afschrift, Brussel.

Nr. 572

1° KAMER - 17 november 2006

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - DAGSTELLING ARTIKEL 751, GER.W. - CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN 
DE TERMIJN - VERWIJZING NAAR DE ROL - NIEUWE DAGSTELLING ARTIKEL 750, GER.W. - 
GEVOLG
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - DAGSTELLING ARTIKEL 751, GER.W. - CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN 
DE TERMIJN - VERWIJZING NAAR DE ROL - NIEUWE DAGSTELLING ARTIKEL 750, GER.W. - 
GEVOLG

1º en 2°  Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek  
er buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de  
rechter  die nadien  op grond van een dagstelling  overeenkomstig  artikel  750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig  artikel  751  neergelegde  conclusie,  niet  ambtshalve  uit  het  debat  te  
weren1. (Art. 750 en 751, Ger.W.)

(N. N  T. M. A. en  C..)

ARREST

(A.R. C.05.0204.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de raadsman van de eiseres op 2 april 2003 verzocht om de zaak op te roepen 

conform artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper een beschikking 

verleende op 9 juli 2003 waarbij hij vaststelt dat de verweersters geen conclusie 
hadden genomen binnen de in de wet bepaalde termijn en de eiseres terecht be-
paling van de zitting vraagt in toepassing van artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de rechtsdag bepaalde op 5 november 2003;

- de verweersters werden opgeroepen bij gerechtsbrieven van respectievelijk 
10 juli 2003 en ook hun raadsman werd verwittigd; 

- de verweersters voor het eerst een conclusie hebben neergelegd op 4 novem-
ber 2003.

- volgens het proces-verbaal van de terechtzitting op 5 november 2003 de zaak 
op verzoek van de raadsman van de eiseres naar de bijzondere rol is verwezen;

- op 11 december 2003 de raadsman van de verweersters opnieuw vaststelling 
heeft gevraagd, maar nu overeenkomstig artikel 750, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek;

1 In die zin: Rb. Brussel 29 juni 1995, J.L.M.B., 1996, 304.
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- bij beschikking van 2 maart 2004 vaststelling werd verleend voor de zitting 
van 2 juni 2004, terwijl aan de partijen nog een termijn werd verleend om te con-
cluderen, namelijk de eiseres een maand vanaf de kennisgeving en de verweer-
sters ook een maand na het verstrijken van de voormelde termijn;

- alleen de eiseres nog heeft geconcludeerd op 1 april 2004;
- volgens het proces-verbaal van de terechtzitting de zaak op 2 juni 2004 op te-

genspraak werd behandeld.
2.  Wanneer  na dagstelling overeenkomstig artikel  751 van het  Gerechtelijk 

Wetboek er buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd 
neergelegd, dient de rechter die nadien op grond van een dagstelling overeen-
komstig artikel 750 van het Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die 
buiten  de  termijn  van  de  dagstelling  overeenkomstig artikel  751  neergelegde 
conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren.

3. Uit voormeld procesverloop volgt dat de zaak op 2 juni 2004 werd behan-
deld en in beraad genomen, niet met toepassing van artikel 751 van het Gerech-
telijk Wetboek maar, na verzending naar de bijzondere rol, met toepassing van 
artikel 750 van dit wetboek.

4. Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waüters, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP - OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN - VOORNEMEN - INSCHRIJVING BIJ DE 
C.B.F.A. - GEVOLGEN

Het vermoeden van bezit van statuut van een naamloze vennootschap die een openbaar  
beroep op het spaarwezen heeft gedaan dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst  
bij  de Commissie voor het Bank-, Financie-  en Assurantiewezen,  geldt enkel voor de 
vennootschappen die  beroep hebben gedaan op het  spaarwezen overeenkomstig  de 
wijze beschreven in artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. (Artt. 
438, eerste, tweede en derde lid, Wetboek van vennootschappen)

(COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN  T. SOCREAL  b.v.b.a;)
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ARREST

(A.R. C.05.0443.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 juli 2005 gewezen door het 

hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, lid 1, en 1349 tot en met 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 438 van het Wetboek van Vennootschappen, 195, 196, 198, 203 van het 

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschap-
pen;

- artikel 1, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare over-
nameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen (hierna genoemd 
het Overnamebesluit);

- het beschikkingsbeginsel en het recht van verdediging (algemene rechtsbeginselen).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt de bovenvermelde beslissing van de CBFA (de eiseres) 

op grond van de overweging (p. 18, onderaan) dat "de doelvennootschap Vooruitzicht niet 
kan worden beschouwd als een vennootschap die voldoet aan de notie vennootschap zoals 
bedoeld in artikel 1, §1(*), 1° of 2° van het Overnamebesluit".

Meer bepaald m.b.t. de hypothese bepaald in artikel 1, §2, 2° van dit Overnamebesluit, 
overweegt het arrest het volgende:

"Nopens de vraag of de 14.000 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen al 
dan niet onder meer dan vijftig personen waren verspreid, worden geen sluitende indica-
ties aangereikt door de partijen" (arrest p. 16, nr. 33);

(...)
"Het geheel van deze gegevens kan naar rede geen éénduidige conclusie in één of ande-

re zin wettigen omtrent de verspreiding van de aandelen onder het publiek" (arrest, p. 16, 
nr. 34);

 - "Het is dan ook niet aangetoond dat de derde hypothese geviseerd in artikel 1, §2, van 
het Overnamebesluit in hoofde van Vooruitzicht is vervuld" (arrest p. 17, nr. 34 - lid 2);

- "Het enkele feit dat Vooruitzicht sedert 1989 ingeschreven staat op de lijst van de 
CBFA met de vennootschappen als bedoeld in artikel 1, §2, van het Overnamebesluit is 
op zich niet determinerend en verandert dus niets aan de geformuleerde conclusie" (arrest 
p. 19, lid 1).

Grieven
De door het arrest niet bewezen geachte hypothese is deze, bepaald in artikel 1, §2, 2°, 

van het Overnamebesluit krachtens hetwelk "onder vennootschap die een openbaar beroep 
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doet of heeft gedaan op het spaarwezen (...) voor de toepassing van de hoofdstukken 1 en 
II van dit besluit (wordt) verstaan:

andere vennootschappen dan diegene die bedoeld worden sub 1° waarvan effecten als 
bedoeld in §3 onder meer dan 50 personen verspreid zijn".

(...)
Derde onderdeel 
Schending van de artikelen 1315, 1349 t/m 1353 Burgerlijk Wetboek, 870 Gerechtelijk 

Wetboek, 438 Wetboek van Vennootschappen, 195, 196, 198, 203 koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en 1, §2, 2°, van 
het Overnamebesluit.

Uit het door de eiseres in conclusie (aanvullende en syntheseconclusie, p. 20) ingeroe-
pen artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen volgt dat zolang een naamloze 
vennootschap, overeenkomstig de artikelen 438, lid 2 en lid 4, Wetboek van Vennoot-
schappen, 195, 196 van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek van 
Vennootschappen, is ingeschreven in de lijst, opgesteld door de CBFA, zij vermoed wordt 
een openbaar beroep op het spaarwezen te doen; zij immers overeenkomstig hetzelfde ar-
tikel 438, lid 2 en lid 3, Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 198 en 203 van 
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van dit wetboek, de schrapping 
van vermelde lijst slechts kan bekomen indien zij bewijst dat alle bedoelde effecten niet 
meer - zoals gesteld in artikel 1, §2, 2°, Overnamebesluit - onder meer dan vijftig perso-
nen verspreid zijn.

Deze wettelijke bewijswaarde en -last, verbonden aan artikel 438 Wetboek van Ven-
nootschappen en de bovenvermelde uitvoeringsbepalingen is door het arrest miskend waar 
het in de niet betwiste omstandigheden, nl. de nog steeds geldende inschrijving in de lijst 
van de CBFA, in strijd met de bewijslastverdeling zoals die bepaald is in de artikelen 
1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek en in strijd met de bewijswaarde, 
verbonden aan vermoedens (artikelen 1349 t.e.m. 1353 Burgerlijk Wetboek), de bewijs-
last, althans het bewijsrisico ten onrechte ten laste legt van de eiseres en, wat betreft het 
door  de eiseres ingeroepen feit  dat  Vooruitzicht  ingeschreven staat  op de lijst  van de 
CBFA met de vennootschappen als bedoeld in artikel 1, §2, van het Overnamebesluit, 
zich beperkt tot de overweging dat dit feit "niet determinerend" is en "dus niets verandert 
aan de geformuleerde conclusie".

Door aldus te oordelen heeft het arrest zowel de artikelen 438 Wetboek van Vennoot-
schappen, 1, §2, 2°, van het Overnamebesluit en 195, 196, 198 en 203 van het koninklijk 
besluit ter uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen als de algemene regels inza-
ke bewijslast, vervat in de artikelen 1315 en 1349 t/m 1353 (m.b.t. het "vermoeden" als 
bewijsmiddel) en 870 Gerechtelijk Wetboek geschonden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Derde onderdeel
5. Artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat 

een naamloze vennootschap wordt geacht een openbaar beroep op het spaarwe-
zen te doen of gedaan te hebben wanneer zij een openbaar beroep heeft gedaan 
op het spaarwezen in België of in het buitenland via een openbaar aanbod tot in-
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schrijving, een openbaar aanbod tot verkoop, een openbaar aanbod tot omruiling 
of via de opneming in een notering in de zin van artikel 4 van het wetboek van 
de effecten in dat artikel 438 bepaald

Artikel 438, tweede lid, in fine Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat een 
vennootschap die voornemens is om voor de eerste maal een openbaar beroep op 
het spaarwezen te doen, zich dient in te schrijven bij de Commissie voor het 
Bank-, Financiewezen en Assurantiewezen.

Krachtens artikel 438, derde lid, wordt een naamloze vennootschap niet langer 
geacht een openbaar beroep op het spaarwezen te doen of gedaan te hebben, on-
der meer wanneer zij bewijst dat alle obligaties en effecten waarmee een van in 
het tweede lid bedoelde verrichtingen zijn uitgevoerd, niet meer onder het pu-
bliek verspreid zijn.

Uit  die  bepalingen  volgt  dat  het  vermoeden van  bezit  van statuut  van een 
naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan 
dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst, enkel geldt voor de vennoot-
schappen die beroep hebben gedaan op het spaarwezen overeenkomstig de wijze 
beschreven in artikel 438, eerste lid.

6. Uit het arrest blijkt niet dat de betrokken vennootschap de verrichtingen ge-
daan heeft bedoeld in artikel 438, eerste lid.

Het onderdeel vraagt een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd 
is.

Het is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Gryse en van Ommeslaghe.
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1° KAMER - 17 november 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTINGEN - BEGRIP

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTINGEN - BEGRIP

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 



2346 HOF VAN CASSATIE 17.11.06 - Nr. 574 

- GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE INZAKE BELASTINGEN - BEGRIP

4º BELASTING - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID 
VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - VEREISTE VERANTWOORDING - 
TOETSING VAN HET GEMAAKTE ONDERSCHEID

5º BELASTING - GEMEENTEBELASTING - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE 
BELASTINGEN - VEREISTEN

6º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - 
VEREISTEN

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°  De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de  
niet-discriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een 
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat;  
de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel  en  de  gevolgen  van  de  ingestelde  belasting  en  aan  de  redelijkheid  van  de 
verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel1. (Artt. 10, 11 en 172, 
Gw. 1994)

(BELGACOM MOBILE n.v. T. GEMEENTE LENNIK)

Conclusies van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. De gemeente Lennik heeft  op 29 juni 1998 een belastingreglement uitgevaardigd 

waarbij een gemeentebelasting wordt geheven op relaisstations2 voor telefooncommunica-
tie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Het  blijkt  uit  de  preambule  van  het  belastingreglement  dat  daarvoor  twee  redenen 
waren:

- deze relaisstations worden eerder als landschapverstorend ervaren en in het raam van 
een goede ruimtelijke ordening, is het wenselijk relaisstations voor telefooncommunicatie 
geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te belasten;

- de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehou-
den en hiervoor is het noodzakelijk de nodige belastingen op te leggen.

Op 16 november 1998 heeft de gemeente Lennik een aanslag ten aanzien van eiseres 
geheven ingevolge dit reglement, waartegen eiseres een bezwaarschrift indiende.

Op 18 december 2003 verklaart het Hof van Beroep te Brussel de vordering van eiseres 
om  de  beslissing  van  de  Bestendige  Deputatie  van  16  september  1999  -waarbij  het 
bezwaar van eiseres tegen deze aanslag werd verworpen- teniet te doen en de ontheffing 
of vernietiging te bevelen van de aangevochten belasting, ongegrond.

2.  In het  eerste onderdeel  van het  eerste middel voert  eiseres aan dat aangezien de 
belasting  enerzijds  wordt  geheven  op  eigenaars  van  relaisstations  voor 
telefooncommunicatie, terwijl anderzijds deze belasting niet wordt geheven op eigenaars 
van zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie, er een verschil ontstaat 
in behandeling zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve verantwoording bestaat.

Door te beslissen dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel is op dit punt en dat 
het litigieus belastingreglement wettig kon worden toegepast, schenden de appelrechters 
volgens  eiseres  de  artikelen  10,  11  en  172  van  de  Grondwet  en  de  toepasselijke 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Artikel 2 van het belastingreglement bepaalt dat als relaisstation wordt beschouwd, elke al dan niet 
op blijvende wijze geplaatste ontvanger en/of zender voor telefooncommunicatie.
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bepalingen van het belastingreglement.
3. De in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen, de 

in artikel 11 van de Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, alsmede de regel van artikel 172 van de 
Grondwet  inzake de  gelijkheid  voor  de  belastingen,  impliceren  dat  allen,  die  zich  in 
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld.

Uw Hof oordeelde meermaals “dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van 
de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen er niet aan in de weg staan dat een 
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; dat 
de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel”3.

In de geest van bedoelde rechtspraak wordt het gelijkheidsbeginsel enkel geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
met het beoogde doel.

4. De door de rechter ter zake uitgeoefende controle is weliswaar beperkt tot een margi-
nale toetsing, waarbij de rechter zich de vraag stelt of de overheid, bij de afweging van 
alle in aanmerking komende belangen al dan niet in redelijkheid kon komen tot het geno-
men besluit4.

5. Bij de beoordeling van een reglement mag de rechter zich overigens niet begeven op 
het terrein van de opportuniteit, de doeltreffendheid of de politieke beleidsvoering, doch 
enkel op het terrein van de wetmatigheid5.

6. Het weerhouden van een miskenning impliceert zodoende dat er in werkelijkheid een 
kennelijke wanverhouding bestaat6.

7. Om te kunnen beslissen of het maken van categorieën van belastingplichtigen objec-

3 Cass, 5 oktober 1990, AC., 1990-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’HOORE; Cass., 30 april 
1992, AC., 1991-92, 823; Cass., 10 september 1993, AC., 1993, nr. 341; Cass., 3 oktober 1996, AC., 
1996, nr. 353; Cass., 16 oktober 1997, F.J.F., 97/241; Fisc. Koer., 1997, 634, noot VAN LAERE; Cass., 
12 januari 1998, AC., 1998, nr. 19; Cass., 1 oktober 1999, AC., 1999, 496; Cass., 17 november 2000, 
F.99.O156.N;  Cass.,  29  maart  2002,  J.L.M.B.,  2002,  186;  Cass.,  15  januari  2004,  A.R.  nr. 
F.02.0006.N, www.cass.be; Zie ook: Cass., 21 december 1982, AC., 1982-83, 544; Cass., 6 februari 
1987, AC., 1986-87, 757; Cass., 13 maart 1987, AC., AC., 1986-87, 924; Cass., 26 januari 1989, AC., 
1988-89, 635; Voor een overzicht van rechtspraak inzake de bestrijding van provinciale en gemeente-
lijke belastingen op grond van schending van het gelijkheidsbeginsel, zie F. KRANSFELD en J. VANDEN 
BRANDEN, Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 198O-1998, Boek I, Deel I: Algeme-
ne beginselen, Larcier, Gent, 1999, V.Z.W. Fiskofoon (Ed.), nr. 71, p. 34-42.
4 Cass., 5 oktober 1990, AC., 199O-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’HOORE; Cass., 6 februa-
ri 1987, AC., 1986-87, 757; Cass., 19 september 1981, Pas. 1982, I, 98); E. KRINGS, “L’égalité en ma-
tière fiscale dans la jurisprudence de la Cour de Cassation”, in Protection des droits fondamentaux 
du contribuable, Bruylant, Brussel, 1993, 82, nr. 30; F. DEBAEDTS, De algemene rechtsbeginselen in 
het administratief recht, in Algemene rechtsbeginselen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 
1991, 256; S. VAN CROMBRUGGE, De gelijkheid in het fiscaal recht,  R.W., 1991-92, 1207, nr. 13; F. 
MEERSCHAUT, De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1992-
1997), T.P.R., 1998, 950, nr. 124
5 Cass., 5 oktober 1990, AC., 1990-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’Hoore; Cass., 30 april 
1992, A.C., 1991-92, 823; Arbitragehof, 13 januari 1991, nr. 2/91, B.10; Arbitragehof, 4 juli 1991, nr. 
20/91, nr. B.10.
6 M. DE JONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, die Keure, 
Brugge, 1996, 121, nr. 114; M. BOES, Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale 
toetsing, in Liber Amicorum Jan Ronse, Story-scientia, Brussel, 1986, 8; J. Van HOUTTE, Beginselen 
van het Belgisch belastingrecht, Story-Scientia, Gent, 1979, 143; F. DEBAEDTS, o.c., 258.

http://www.cass.be/
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tief en redelijk is, volstaat het, volgens de rechtspraak van Uw Hof, dat in redelijkheid 
blijkt dat er een objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieën: 
aldus is niet naar recht verantwoord, het arrest dat de verantwoording van het gemaakte 
onderscheid tussen verschillende categorieën van belastingplichtigen verwerpt omdat de 
belastingheffer de vaststellingen en feiten, die aan de belasting ten gronde liggen niet vol-
doende bewijst7.

8.Uw Hof oordeelde voorts dat er weliswaar geen willekeurig onderscheid mag worden 
gemaakt tussen belastingplichtigen, maar dat zulks niet betekent dat het criterium van on-
derscheid verband moet houden met de aard en het doel van de bedoelde belasting8.

9.  Als  wij  het  litigieus  belastingreglement  toetsen  aan  voormelde  principes,  blijkt 
vooreerst  dat  geplaatste  ontvangers  en/of  zenders  voor  telefooncommunicatie  zich  in 
dezelfde toestand vinden als gelijkaardige ontvangers en/zenders van andere vormen van 
communicatie:  gelijkaardige  masten  of  pylonen  zijn  immers  even  onesthetisch  en 
landverstorend als de relaisstations voor telecommunicatie.

10.  Het  door  het  reglement  gebezigde  criterium  van  onderscheid  tussen  de 
belastingplichtigen  kan  ten  deze  m.i.  niet  op  objectieve  en  redelijke  wijze  worden 
verantwoord. 

Het reglement spreekt enkel over ontvangers en/of zenders voor telefooncommunicatie 
zonder een reden op te geven waarom andere gelijkaardige antennes of masten niet onder 
de belasting vallen.

Het  doel  en  de  gevolgen  van  de  ingevoerde  belasting  zijn  de  verstoring  van  het 
landschap  tegen  te  gaan  en  ook  de  ontvangsten  en  de  uitgaven  van  de  gemeente  in 
evenwicht te houden. In functie van het beoogde doel, wordt er in het reglement geen 
verantwoording gegeven waarom enkel de relaisstations voor telecommunicatie aan de 
belasting worden onderworpen en niet de andere zenders en/of ontvangers van andere 
vormen van communicatie.

In  casu  oordeelde  het  bestreden  arrest  volgens  mij  verkeerdelijk  dat  het  eventueel 
landschapverstorend  karakter  van  andere  toestellen  voor  spraakcommunicatie, 
gegevenscommunicatie of energieoverbrenging niet abstract moet worden vergeleken met 
het landschapsverstorend karakter van de relaisstations, maar moet worden afgewogen ten 
opzichte van de concrete functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur dat 
zij reeds in het landschap aanwezig zijn. 

Eiseres  voert  m.i.  terecht  aan  dat  er  geen  redelijk  verband  bestaat  tussen  het 
onderscheid  en  het  doel  van  het  belastingreglement,  met  name het  tegengaan  van  de 
verstoring van het landschap: de functie van een zender of een ontvanger staat immers los 
van het al dan niet landschapsverstorend karakter ervan. Enkel de omvang en vormgeving 
van een dergelijke infrastructuur kan hiermee redelijkerwijze verband houden.

De  redengeving  dat  andere  toestellen  voor  spraakcommunicatie, 
gegevenscommunicatie of energieoverbrenging minder landschapverstorend zouden zijn 
omdat  ze  reeds langer  in  het  landschap aanwezig zijn,  is  bovendien niet  objectief  en 
redelijk;  een  mast  of  een  pyloon  blijft  het  landschap  ontsieren,  ook  al  staat  deze 
infrastructuur er al jaren. 

Ten overstaan van het budgettair doel van het reglement is er evenmin een objectieve 
reden voorhanden waarom de belasting enkel geheven wordt op de relaisstations voor 
telecommunicatie en niet op de andere zenders en/of ontvangers. Ook in dit opzicht is de 
belasting discriminatoir.

11. Vier rechtbanken van eerste aanleg die zich over deze problematiek hebben gebo-

7 Cass., 1 oktober 1999, AC., 1999, 496.
8 Cass., 21 december 1982, AC., 1982-83, 544; zie ook Cass., 26 januari 1989, AC., 1988-89, 635.
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gen, hebben, in tegenstelling tot het bestreden arrest, geoordeeld dat dergelijke gemeente-
belasting een schending inhield van het gelijkheidsbeginsel9. 

12. De toezichthoudende overheid blijkt intussen de standpunten uit de rechtspraak te 
hebben overgenomen. 

In het Vlaamse Gewest was dit met betrekking tot de schotelantennes reeds eerder het 
geval (cfr.  Omzendbrief van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
van 29 juni 1999).

De  Vlaamse  minister  van  Binnenlandse  Aangelegenheden,  Cultuur,  Jeugd  en 
Ambtenarenzaken wijst  er in een omzendbrief van 14 juli  2004 op “dat verschillende 
rechtbanken de gemeentebelasting op GSM-masten in strijd hebben bevonden met het 
gelijkheidsbeginsel.  Een  belasting  waarin  ter  verantwoording  verwezen  is  naar  de 
landschapverstoring  door  GSM-masten  is  inderdaad  discriminerend  ten  opzichte  van 
andere,  gelijkaardige  antennes  of  masten  die  niet  aan  de  belasting  onderworpen  zijn. 
Daarom wordt  beter  gekozen  voor  een  meer  algemene  omschrijving,  bijvoorbeeld  de 
volgende:  Er  wordt  een  belasting  geheven  op  masten  en  pylonen  geplaatst  op  het 
grondgebied van de gemeente, in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor de 
toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: […]”.

Wat de GSM-masten betreft, worden de aandacht van de provincies en de gemeenten 
regelmatig gevestigd op de ‘Telecomcode’ die de Vlaamse Regering in 1999 samen met 
de  drie  betrokken  ondernemingen  in  de  telecommunicatiesector  ondertekend  heeft  en 
waarbij  een akkoord bereikt  werd over  de na te  leven normen inzake onder  meer  de 
inplanting, de afmetingen en het uitzicht van de zendmasten.

Het lijkt er derhalve op dat het niet fiscale doel dat de lokale overheden met de betrok-
ken belastingen nastreven, bereikt moet worden met niet fiscale maatregelen10.

13. In deze context kan verwezen worden naar de rechtspraak van Uw Hof volgens de-
welke het gelijkheidsbeginsel ook geschonden wordt wanneer vaststaat dat de aangewen-
de middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het door de belasting beoogde 
doel11 12. 

9 zie Rb. Brugge, 18 december 2000, stuk III 4 in procedure farde voor Hof van Beroep; Rb. Antwer-
pen, 29 juni 2001, stuk III 6; Rb. Gent, 22 november 2001, T.F.R. 2002, 483.
10 E. VAN DOOREN, “Kink in de kabel voor lokale belastingen op schotelantennes en GSM-masten”, 
T.F.R., 2002, nr. 221, p. 494.
11 Cass., 6 mei 1999, A.C., 1999, nr. 265), alsmede naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de EG i.v.m. de belemmering van de vrijheid van dienstverrichting, stellende dat de jaarlijkse ge-
meentebelasting op schotelantennes niet mag verder gaan dan nodig om haar doelstelling van be-
scherming van het milieu te bereiken ( H.v.J. EG, C-17/00, De Coster, Jurispr. P. I-9445.
12 In die zaak oordeelde het Hof van Justitie van de EG dat de artikelen 49, 50 en 55 EG-Verdrag 
(bepalingen betreffende het vrij verkeer van diensten) zich verzetten tegen de jaarlijkse gemeentebe-
lasting op schotelantennes ingesteld door de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde. De reden was 
dat de door het belastingreglement ingevoerde belasting op schotelantennes de in de andere lidstaten 
dan België gevestigde marktdeelnemers op het gebied van uitzending van radio- en televisieprogram-
ma's in hun activiteiten meer belemmert dan de in België gevestigde marktdeelnemers, en de Belgi-
sche nationale markt alsmede het omroepbedrijf en de kabelexploitatie binnen deze lidstaat een bij-
zonder voordeel oplevert.
De gemeente Watermaal-Bosvoorde argumenteerde tot staving van het belastingreglement, dat zij de 

ongecontroleerde  toename  van  dergelijke  antennes  op  het  grondgebied  van  de  gemeente  wil 
tegengaan en aldus de kwaliteit van het milieu wil bewaren. 

Het Hof van Justitie antwoordt daarop dat zelfs al kan de door de gemeente aangevoerde doelstelling 
van bescherming een belemmering van de vrijheid van dienstverrichting rechtvaardigen, en in de 
veronderstelling dat zou vaststaan dat de vermindering van het aantal schotelantennes die wordt 
verwacht  van  de  invoering  van  een  belasting  zoals  in  de  hoofdzaak  in  geding,  op  zich  de 
verwezenlijking van deze  doelstelling zou kunnen garanderen,  deze  belasting verder  gaat  dan 
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14. Wat het bugettair aspect van de litigieuze gemeentebelasting betreft, kan besloten 
worden dat ‘een belastingopbrengst in deze enkel mogelijk is  onder de vorm van een 
plaatselijke  taxatie  van  alle  masten,  antennes  en  pylonen  zonder  functioneel  onder-
scheid’13.

15. Het onderdeel, dat schending aanvoert van het gelijkheidsbeginsel, komt dan ook 
gegrond  voor.  Nu  zulks  voor  gevolg  heeft  dat  de  bekritiseerde  beslissing  dat  het 
belastingreglement  wettig  kon  toegepast  worden  en  de  belasting  aldus  kon  worden 
ingevorderd,  dient  te  worden  vernietigd,  kunnen  de  overige  grieven  niet  tot  ruimere 
cassatie leiden.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. F.04.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt dat:
1. de gemeente Lennik op 29 juni 1998 een belastingreglement heeft uitge-

vaardigd waarbij een gemeentebelasting wordt geheven op relaisstations voor te-
lefooncommunicatie,  geplaatst  in  open  lucht  en  zichtbaar  vanaf  de  openbare 
weg.

2. de redenen daartoe waren dat:
- de relaisstations eerder als landschapverstorend worden ervaren zodat het in 

het raam van een goede ruimtelijke ordening wenselijk is relaisstations voor tele-
fooncommunicatie geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te 
belasten;

- de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden 

nodig is om dit doel te bereiken. 
“Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kunnen immers andere middelen dan de in het hoofdgeding 

aan de orde zijnde belasting worden overwogen die de vrijheid van dienstverrichting minder be-
perken, zoals met name de vaststelling van voorschriften betreffende de grootte van de antennes, 
de plaats of de wijze van opstelling ervan op het gebouw of in de omgeving ervan of het gebruik 
van collectieve antennes. Dergelijke voorschriften zijn door de gemeente Watermaal-Bosvoorde 
overigens vastgesteld, zoals blijkt uit de door deze gemeente vastgestelde stedenbouwkundige ver-
ordening met betrekking tot buitenontvangstantennes, die is goedgekeurd bij besluit van 27 februa-
ri 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering (Belgisch Staatsblad van 31 mei 1997, blz. 
14520).” (zie r.o. 36 tot 38 van het arrest)

In  deze  context  stelt  zich  de  vraag  of  de  in  onderhavige  zaak  betwiste  gemeentebelasting  haar 
bestaansreden inmiddels niet verloren heeft sinds het totstandkomen van de Telecomcode, op 4 
juni 1998 ondertekend door het Vlaamse Gewest en de drie GSM-operatoren die momenteel actief 
zijn in de sector (E. VAN DOOREN, “Kink in de kabel voor lokale belastingen op schotelantennes en 
GSM-masten”, T.F.R., 2OO2, nr. 221, p. 494). Mede hierdoor beschikt de gemeente nu over een 
adequaat  instrument  om  het  landschapsschoon  te  beschermen.  Zij  kan  het  verlenen  van  een 
vergunning immers afhankelijk stellen van het naleven van de in de code opgenomen normen.

13 E. VAN DOOREN, o.c., p. 494, in fine.
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gehouden waardoor het noodzakelijk is de nodige belastingen op te leggen.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
- de artikelen 1 tot 5 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 

invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
- de artikelen 1, 2 en 4 van het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 

1998.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de vordering van eiseres om de beslissing van de Be-

stendige Deputatie van 16 september 1999 teniet te doen en de ontheffing of vernietiging 
te bevelen van de aangevochten belasting, ongegrond op grond van de volgende motie-
ven:

"Nopens de eerste grief: schending van het gelijkheidsbeginsel
De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat 

een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, 
voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening hou-
dend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter 
zake geldende beginselen: het gelijkheidsbeginsel is  geschonden wanneer vaststaat  dat 
geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel (cf Arbitragehof 13 januari 1994, B.S., 1 februari 1994, 2000).

Te dezen wordt een gemeentebelasting geheven op relaisstations voor telefooncommu-
nicatie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. Artikel 2 van het be-
lastingreglement definieert een relaisstation als "elke al dan niet op blijvende wijze ge-
plaatste ontvanger en/of zender voor telefooncommunicatie".

Derhalve berust het verschil in behandeling tussen de personen die door dit reglement 
worden belast en diegene die niet worden belast op een objectief criterium, dat vrij is van 
willekeur en onafhankelijk is van de persoon van de belastingplichtige. Eenieder die on-
der de voormelde definitie valt, zal tegen dezelfde voorwaarden worden belast.

Verder wordt in de preambule van het belastingreglement de volgende verantwoording 
gegeven:

- deze relaisstations worden eerder als landschapsverstorend ervaren, zodat het in het 
raam van een goede ruimtelijke ordening wenselijk is relaisstations voor telefooncommu-
nicatie, geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg, te belasten;

- de ontvangsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehouden 
en hiervoor is het noodzakelijk de nodige belastingen op te leggen.

Vermits de belasting tot doel heeft om - naast het algemeen budgettair motief - de ver-
storing van het landschap tegen te gaan is het gehanteerde criterium (eigenaar zijn van een 
in open lucht geplaatste en vanaf de openbare weg zichtbaar relaisstation voor telefoon-
communicatie) een redelijk criterium in verhouding tot dit nagestreefde doel.

Het eventueel landschapsverstorend karakter van andere toestellen voor spraakcommu-
nicatie, gegevenscommunicatie of energieoverbrenging (antennes voor televisie- of radio-



2352 HOF VAN CASSATIE 17.11.06 - Nr. 574 

uitzendingen,  antennes  van  hulpdiensten,  antennes  voor  radiocommunicatie  voor  taxi-
diensten, masten van hoogspanningslijnen) moet niet abstract worden vergeleken met het 
landschapsverstorend karakter van de voormelde relaisstations maar worden afgewogen 
ten opzichte van de concrete functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur 
dat zij reeds in het landschap aanwezig zijn.

(De eiseres) toont niet aan dat er toestellen zijn van dezelfde functie als het door haar 
ingeplante relaisstation op het grondgebied van de (verweerster), die niet onder het kwes-
tieuze belastingreglement vallen.

De beleidsvrijheid van de belastingheffende overheid moet worden erkend, zodat het 
niet aan het hof toekomt om de opportuniteit of wenselijkheid van een differentiërende 
maatregel te beoordelen noch om na te gaan of het nagestreefde doel ook door andere 
maatregelen zou kunnen worden bereikt (cf Arbitragehof 7 oktober 1993, B.S. 9 novem-
ber 1993, 24432; Arbitragehof 4 juli 1991, B.S. 22 augustus 1991, 18088).

Te dezen wordt bijgevolg niet aangetoond dat er geen redelijk verband zou bestaan tus-
sen de aangewende middelen en het nagestreefde doel, zodat deze eerste grief moet wor-
den verworpen". (blz. 8-10 van de bestreden beslissing)

"Nopens de derde grief: de afwezigheid van wettige motieven
Het hof is van oordeel dat het kwestieuze belastingreglement wel degelijk steunt op 

precieze en relevante motieven, met name de redenen die in de preambule tot het regle-
ment werden weergegeven en die hiervoor geciteerd werden.

Daarbij wordt wel degelijk verduidelijkt in welk opzicht de relaisstations voor telefoon-
communicatie als landschapsverstorend worden ervaren, met name wanneer zij in open 
lucht worden geplaatst en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

In zoverre de (eiseres) aanvoert dat deze motieven niet pertinent zijn, daar het niet aan 
de gemeente toekomt om door middel van een belasting zich bevoegdheden toe te eigenen 
die haar niet toekomen, herhaalt zij in feite haar tweede grief die hiervoor reeds werd be-
antwoord.

Zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, kan immers op grond van de motieven, waarop 
het belastingreglement wordt gesteund, worden nagegaan dat de aangewende middelen en 
het gekozen criterium niet kennelijk onevenredig zijn met het nagestreefde doel.

Bijgevolg dient ook deze grief te worden verworpen". (blz. 11-12 van de bestreden be-
slissing)

Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde 

toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil 
in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor 
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het be-
staan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het 
doel en de gevolgen van de maatregel.  Het gelijkheidsbeginsel is dan ook geschonden 
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk 
verband van evenredigheid bestaat.

Het belastingreglement van de Gemeente Lennik van 29 juni 1998, genomen op basis 
van de artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet, waarop de in hoofde van de ei-
seres gevestigde aanslag is gebaseerd, bepaalt in zijn eerste en tweede artikel:

"Artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000 een jaarlijkse en 
ondeelbare gemeentebelasting geheven op de relaisstations voor telefooncommunicatie, 
geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
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Artikel 2: als relaisstation wordt beschouwd, elke al dan niet op blijvende wijze ge-
plaatste ontvanger en /of zender voor telefooncommunicatie"

Artikel 4 van het belastingreglement bepaalt dat de belasting verschuldigd is door de ei-
genaar van het relaissation.

De preambule van dit belastingreglement bevat de volgende overwegingen:
"(...) Dat deze relaisstations eerder als landschapsverstorend worden ervaren;
(...) Dat in het raam van een goede ruimtelijke ordening, het wenselijk is relaisstations 

voor telefooncommunicatie geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg te 
belasten;

Gelet op de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 

de provincie- en gemeentebelastingen;
(...) Dat de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden 

gehouden en het hiervoor noodzakelijk is de nodige belastingen op te leggen;"
Het  belastingreglement  voorziet  een  belasting  voor  eigenaars  van  in  openlucht  ge-

plaatste en vanaf de openbare weg zichtbare relaisstations voor telefooncommunicatie.
Het belastingreglement voorziet  geen belasting voor eigenaars van in openlucht ge-

plaatste en vanaf de openbare weg zichtbare ontvangers of zenders voor andere vormen 
van communicatie, met name radio-communicatie voor taxi-diensten, radiocommunicatie 
voor hulpdiensten, voor radio- of televisieuitzendingen of voor draadloze gegevensover-
dracht.

Nu de door het belastingreglement voorziene belasting enerzijds wordt geheven voor 
eigenaars van zenders en ontvangers van telefooncommunicatie, terwijl anderzijds deze 
belasting niet wordt geheven voor eigenaars van zenders en ontvangers van andere vor-
men van communicatie, ontstaat een verschil in behandeling zonder dat hiervoor een rede-
lijke en objectieve verantwoording bestaat (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 
de Grondwet en 1, 2 en 4 van het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 
1998).

Het gemaakte onderscheid berust immers uitsluitend op de functie van de zender of 
ontvanger. Er bestaat geen redelijk verband tussen dit onderscheid en het doel van het be-
lastingreglement  zoals  dit  volgt  uit  de  overwegingen van het  belastingreglement,  met 
name het tegengaan van de verstoring van het landschap: de functie van een zender of 
ontvanger staat los van het al dan niet landschapsverstorend karakter ervan. Enkel de om-
vang en vormgeving van een dergelijke infrastructuur kan hiermee redelijkerwijze ver-
band houden.

Bovendien bestaat er geen redelijk verband tussen het door het belastingreglement ge-
maakte onderscheid en het budgettair doel van het belastingreglement.

Door  te  beslissen dat er  geen schending van het gelijkheidsbeginsel  is  op dit  punt, 
schenden de appelrechters de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet en 1, 2 en 4 van 
het belastingreglement van de gemeente Lennik van 29 juni 1998. Door in die omstandig-
heden te beslissen dat voormeld belastingreglement wettig kon worden toegepast en de 
belasting aldus kon worden ingevorderd, schenden de appelrechters alle in het middel ge-
noemde bepalingen.

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
Eerste middel
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Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat doordat het reglement te dezen de belasting heft 

op eigenaars van zenders en ontvangers van telefooncommunicatie en niet op ei-
genaars van zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie, er een 
verschil ontstaat in behandeling zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve 
verantwoording bestaat.

2. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-dis-
criminatie op het stuk van de belastingen, staan er niet aan in de weg dat een ver-
schillende behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van 
personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording be-
staat. De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijk-
heid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

3. Het bestreden arrest overweegt onder meer dat "vermits de belasting tot doel 
heeft om - naast het algemeen budgettair motief - de verstoring van het land-
schap tegen te gaan, is het gehanteerde criterium (eigenaar zijn van een in open 
lucht geplaatste en vanaf de openbare weg zichtbaar relaisstation voor telefoon-
communicatie) een redelijk criterium in verhouding tot dit nagestreefde doel" en 
"(h)et  eventueel  landschapsverstorend  karakter  van  andere  toestellen  voor 
spraakcommunicatie,  gegevenscommunicatie  of  energieoverbrenging (antennes 
voor televisie- of radiouitzendingen, antennes van hulpdiensten, antennes voor 
radiocommunicatie  voor taxi-diensten,  masten van hoogspanningslijnen)  moet 
niet  abstract  vergeleken worden met het  landschapverstorend karakter  van de 
voormelde relaisstations maar worden afgewogen ten opzichte van de concrete 
functie die elk van deze andere toestellen vervult en de duur dat zij reeds in het 
landschap aanwezig zijn".

4. Deze verantwoording voor het verschil in behandeling van eigenaars van 
zichtbare zenders en ontvangers van telefooncommunicatie en de eigenaars van 
zenders en van ontvangers van andere vormen van communicatie, is niet redelijk 
en objectief ten opzichte van het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting. 
Er bestaat immers geen redelijk verband tussen enerzijds de concrete functie van 
de andere zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie en de 
duur dat zij reeds in het landschap aanwezig zijn en anderzijds het doel van het 
belastingreglement, met name de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in 
evenwicht te houden en de verstoring van het landschap tegen te gaan.

5. Op de voormelde gronden konden de appelrechters niet wettig oordelen dat 
er geen schending van het gelijkheidsbeginsel was. Ze schenden aldus de artike-
len 10, 11 en 172 van de Grondwet.

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

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Verbist.

Nr. 575

1° KAMER - 17 november 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - KENNISGEVING AAN DE ONTVANGER DER BELASTINGEN - 
BELASTINGSCHULD - FISCALE NOTIFICATIE AAN DE NOTARIS - DRAAGWIJDTE

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - RANGREGELING - IN AANMERKING TE NEMEN SCHULDEISERS

3º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - RANGREGELING - 
IN AANMERKING TE NEMEN SCHULDEISERS

4º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN 
ONROEREND GOED - NOTARIS - RANGREGELING - SCHULDVORDERING VAN DE FISCUS - 
BEVOORRECHT KARAKTER - GEVOLGEN

5º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG - VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - RANGREGELING - 
SCHULDVORDERING VAN DE FISCUS - BEVOORRECHT KARAKTER - GEVOLGEN

6º CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - TEGENVORDERING - TERGEND EN ROEKELOOS 
CASSATIEBEROEP - BEGRIP

1º  De fiscale  notificatie  van het  bedrag van de belastingschuld  door  de  ontvanger  der  
belastingen aan de met de verkoop van een onroerend goed belaste notaris maakt een  
beslag onder derden uit in handen van de notaris en heeft bijgevolg niet de integrale 
verkoopprijs, doch slechts het eventueel batig saldo ervan tot voorwerp, dat de notaris,  
na  de  betaling  van  de  in  het  proces-verbaal  van  rangregeling  opgenomen  
schuldvorderingen, onder zich heeft om het door te storten aan de belastingschuldige;  
een dergelijke notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op de prijs in  
de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek1. (Artt. 433, eerste lid, 434 en 435, 
eerste lid, W.I.B. 1992; Art. 1642, Ger.W.)

2º en 3° Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend  
goed na een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle  
bestaande  en  door  hem  gekende  schuldeisers,  met  inbegrip  van  deze  waarvan  het  
bestaan niet  blijkt  uit  de raadpleging van de beslagberichten2.  (Art.  1644,  tweede lid, 
Ger.W.)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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4º  en  5°  Uit  de  omstandigheid  dat  de  schuldvordering  van  de  fiscus  een bevoorrecht  
karakter  heeft  op  grond  van  de  artikelen  422  en  423  van  het  Wetboek  van  de 
inkomstenbelastingen (1992),  kan niet  worden afgeleid  dat  de  notaris,  belast  met  de 
verkoop van een onroerend goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot  
de rangregeling. (Art. 1644, Ger.W.; Artt. 422 en 423, W.I.B. 1992)

6º Een cassatieberoep kan niet als tergend en roekeloos beschouwd worden wanneer over  
de door dit  cassatieberoep gestelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen.  (Art. 
563, derde lid, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën  T. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de door de ontvanger der belastingen op 

grond van artikel 434 van het W.I.B. (1992) gedane notificatie van de belastingschuld aan 
de notaris, aangesteld om in het kader van een procedure van uitvoerend beslag over te 
gaan tot de openbare verkoop van onroerende goederen, een verzet op de prijs uitmaakt 
zoals bedoeld door artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest heeft deze vraag ontkennend beantwoord.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel voeren eisers schending aan van artikel 
1642 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 433, 434 en 435 van het W.I.B. 
(1992).

Eisers argumenteren dat het bestreden arrest niet  wettig kon oordelen dat de fiscale 
notificaties van eisers niet als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 van het 
Gerechtelijk Wetboek kunnen worden beschouwd, noch wettig heeft kunnen beslissen dat 
de schuldvorderingen van eisers om die reden niet  in de rangregeling kunnen worden 
opgenomen.

Volgens eisers kan de fiscale notificatie in toepassing van artikel 434 W.I.B. (1992) wel 
degelijk worden gelijkgeschakeld met een verzet op de prijs zoals bedoeld in artikel 1642 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Zij  voeren  daartoe  aan  dat  de  fiscale  notificatie  niets 
anders  is  dan  een  verklaring  aan  de  notaris  met  verzoek  bij  het  opstellen  van  de 
rangregeling met de belastingschulden rekening te houden. Naar het standpunt van eisers 
kan deze verklaring tevens bij aangetekend schrijven geschieden nu de vereiste dat het 
verzet moet geschieden bij deurwaardersexploot dan wel door middel van een voor de 
notaris in persoon afgelegde verklaring, niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

Eisers betogen verder aan dat de fiscale notificatie ook om reden van de preferente 
positie die het aan de ontvanger verschaft, moet worden gelijkgesteld met een verzet op 
de  prijs.  Zij  verwijzen  daartoe  naar  artikel  435,  lid  4  WIB 92  waaruit  volgt  dat  de 
schuldvorderingen die het voorwerp uitmaken van een fiscale notificatie voorrang krijgen 
op de schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van het in artikel 435, lid 2, 
W.I.B. (1992) voorziene termijn beslag wordt gelegd of verzet wordt gedaan.

Eisers besluiten dat de fiscale notificatie verder reikt dan een louter bewarend beslag en 
de waarde van een verzet op de prijs heeft, en de notificatie om die reden aan eisers het 
recht verschaft om toegelaten te worden tot de rangregeling.

3.  Artikel  1644  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  op  beperkende  wijze  welke 
schuldeisers  in  aanmerking  komen  voor  opname  in  de  rangregeling,  hetzij 
achtereenvolgens  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is  geworden  door 
kantmelding, de schuldeisers die over een uitvoerbare titel beschikken en overeenkomstig 
artikel 1642 tijdig  verzet op de prijs hebben gedaan en tot  slot  de schuldeisers wiens 
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vordering blijkt uit de beslagberichten.
Krachtens artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek moet bedoeld verzet worden gedaan 
hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend aan de benoemde notaris, hetzij bij wege 
van een verklaring in persoon afgelegd voor deze laatste. Zulks impliceert dat de notaris 
niet kan worden verplicht rekening te houden met een verzet bij eenvoudige of 
aangetekende brief3.

Krachtens artikel 433 W.I.B. (1992) is de notaris er toe gehouden de ontvanger der 
belastingen  in  wiens  ambtsgebied  het  goed  gelegen  is,  te  verwittigen,  waarna  de 
ontvanger  desgevallend  aan  de  notaris  bij  aangetekend  schrijven  opgave  doet  van  de 
belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van de wettelijke 
hypotheek van de Schatkist op het betrokken onroerend goed.

Deze kennisgeving of notificatie geldt krachtens artikel 435, eerste lid, W.I.B. (1992) 
als  een  bewarend  beslag  onder  derden op de  bedragen  en de  waarden die  de  notaris 
krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige.

Het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) bepaalt voorts dat, indien de aldus door 
beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der 
sommen verschuldigd aan de ingeschreven en verzetdoende schuldeisers, daarin begrepen 
de  ontvangers  der  directe  belastingen,  de  notaris  op  straffe  van  persoonlijke 
aansprakelijkheid voor het overschot, de ontvangers daarover bij aangetekende brief moet 
inlichten uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de datum van het verlijden van de 
akte. Deze kennisgeving moet de ontvangers in dat geval toelaten hun rechten te vrijwaren 
door middel van inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schatkist binnen de in 
artikel 435, derde lid, W.I.B. (1992) bepaalde termijn.

4. De samenlezing van het eerste en het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) laat, 
anders  dan  eisers  voorhouden,  niet  toe  te  besluiten  dat  de  ontvangers  der  directe 
belastingen automatisch tot de groep van de verzetdoende schuldeisers kunnen gerekend 
worden eens de notificatie conform artikel 434 W.I.B. (1992) werd verricht.

Met  de  vermelding  in  artikel  435  W.I.B.  (1992)  luidens  dewelke  de  ontvangers 
gerekend worden tot de ingeschreven of verzetdoende schuldeisers behandelt de wetgever 
de hypothese waarin de fiscus in de dubbele hoedanigheid aantreedt van enerzijds een 
schuldeiser die door middel van notificatie bewarend beslag onder derden heeft gelegd in 
handen van de notaris, en anderzijds een schuldeiser die is overgegaan tot hypothecaire 
inschrijving dan wel verzet op de prijs conform artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek.

Het tweede lid van artikel 435 W.I.B. (1992) is aldus verzoenbaar met het eerste lid van 
datzelfde artikel waarin de wetgever de waarde van de fiscale notificatie in duidelijke 
bewoordingen heeft omschreven als een louter bewarend beslag onder derden. 

De  visie  van  eisers  luidens  dewelke  artikel  435,  lid  2,  W.I.B.  (1992)  de  fiscale 
notificatie gelijkstelt aan een verzet op de prijs, doet een onverzoenbare tegenstrijdigheid 
ontstaan  tussen  het  eerste  en  het  tweede  lid  van  voornoemd  wetsartikel,  welke 
tegenstrijdigheid  niet  strookt  met  de  letter  en  de  finaliteit  van  de  betrokken 
wetsbepalingen.

5. De fiscale notificatie bij aangetekend schrijven is bijgevolg niet gelijk aan een verzet 
op de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek doch heeft slechts de 

3 E. DIRIX en K. BROECKX, "Beslag", in A.P.R. Deurne, Story-Scientia, 2001, blz. 542, nr. 963; RENS, 
"De schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoerend beslag op onroerend goed", 
in Liber amicorum E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, blz. 741, nr. 14; Antwerpen,13 februari 
2001, R.W., 2001-2002, 995.
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waarde van een bewarend beslag onder derden, en houdt aldus geen verplichting in voor 
de notaris om de betrokken ontvanger in het proces-verbaal van rangregeling op te 
nemen4.
Met auteur R. DEBLAUWE kan zodoende worden aangenomen dat de ontvangers der 
directe belastingen op grond van hun notificatie alleen niet in de rangregeling mogen 
worden toegelaten5.

6. Dat standpunt  is  inderdaad volkomen verenigbaar met de duidelijke en niet  voor 
interpretatie vatbare tekst van artikel 435, eerste lid, W.I.B. (1992), waarin uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat de in artikel 434 bedoelde notificatie geldt ‘als beslag onder derden in 
handen van de notaris”.

7. Een beslag onder derden in handen van de notaris kan overigens niet gelijkgesteld 
worden  met  een  verzet  op  de  prijs  in  de  zin  van  artikel  1642  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

De appelrechters hebben er in dit verband terecht op gewezen dat beslag onder derden 
in handen van de notaris alleen maar zin heeft wanneer de derde-beslagene, nl. de notaris, 
schuldenaar is van de beslagene, hetgeen slechts het geval zal zijn als bij de afsluiting van 
de rangregeling een batig saldo overblijft dat aan de beslagene toekomt. Een beslag onder 
derden in handen van de notaris leidt zodoende enkel tot een evenredige verdeling daar 
waar een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek de toegang tot 
de rangregeling verzekert, en aldus een akte van de procedure van rangregeling uitmaakt 
die niet door een andere akte kan worden vervangen (cfr.bestreden arrest, p. 7, voorlaatste 
alinea).

8. De bepalingen van de artikelen 433 e.v. van het W.I.B. (1992) wijken weliswaar in 
een zekere mate af van de gemeenrechtelijke beslagregels, doch zonder voor gevolg te 
hebben  dat  de  kennisgeving  conform  artikel  434  W.I.B.  (1992)  meteen  zou  kunnen 
gelijkgesteld worden met een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk 
Wetboek, zoals eisers voorhouden.

Deze van het gemeen recht afwijkende bepalingen strekken er immers louter toe de 
rechten  van  de  Schatkist  in  een  zekere  mate  te  vrijwaren  bij  een  samenloop  van 
schuldeisers via een vereenvoudigde wijze van beslag onder derden in handen van de 
notaris, die voor gevolg zal hebben dat de ontvanger, na het afsluiten van de rangregeling, 
in het kader van de daaropvolgende evenredige verdeling, de hem verschuldigde bedragen 
zal uitgekeerd krijgen, voor zover er uiteraard na de rangregeling nog een batig saldo 
overblijft.

In die optiek heeft de kennisgeving of notificatie in handen van de notaris een louter 

4 Zie ook Cass., 28 mei 2004, A.R. nr. C.02.0033.F, www.cass.be; Cass., 10 november 2000, T. Not., 
2001, 172; Cass., 4 mei 2000, R.W. 2000-2001, 1135; T. Not. 2001, 321, noot K. VANBEYLEN en G. 
DEBOODT;  Cass., 23 januari 1992,  R.W.,  1992-93, 1085, noot G. VAN HAEGENBORGH;  Cass., 28 mei 
1976, A.C., 1976, 1074, met concl. adv.-gen. KRINGS; E. DIRIX en K. BROECKX, o.c. blz. 540-541, nr. 
963; C. KIERSZENBAUM en O. VAN HERSTRAETEN, "W.I.B. 1992 ART. 435", in Voorrechten en hypothe-
ken. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 
losbl., blz. 2, nr. 2; K. VERELST, "De schuldeisers toegelaten tot de rangregeling na verkoop bij uitvoe-
rend beslag op onroerend goed", Jura Falc. 1992-93, blz. 381-382, nr. 19; F. BOUCKAERT, noot onder 
Beslagr. Tongeren 4 januari 2001, T. Not. 2001, blz. 171, nr. 3; J. VERSTAPPEN, "Wijzigingen aan het 
voorrecht en de wettelijke hypotheek van de schatkist: kleine retouches met verregaande gevolgen", 
T. Not. 1997, blz. 378-379, nr. 6 en C. ENGELS, "De rangregeling na uitvoerend beslag en faillisse-
ment", T.P.R. 1983, blz. 430, nr. 31.
5 R. DEBLAUWE, “De fiscale notificaties bij verkoop op onroerend beslag”, T. Not., 1984, p. 70, nr. 15.

http://www.cass.be/
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bewarend karakter: de bedragen waarvoor het bewarend beslag werd gelegd verdwijnen 
immers niet uit het vermogen van de belastingplichtige en worden niet definitief aan de 
ontvanger toebedeeld, doch blijven onderworpen aan de samenloop.

De van het gemeen recht afwijkende fiscale bepalingen kunnen immers geen afbreuk 
doen aan de rechten van de samenlopende schuldeisers.

9. De vereenvoudigde vorm van beslag met bijzondere bescherming van de belangen van 
de Schatkist die voortvloeit uit de fiscale notificatie, heeft dus niet tot gevolg dat de 
notificatie het karakter van louter bewarende maatregel verliest6.

De bijzondere  positie  die  de fiscale notificatie  aan de ontvanger  verschaft,  volstaat 
bijgevolg niet om aan de notificatie dezelfde waarde toe te kennen als een verzet op de 
prijs in de zin van artikel 1642 Gerechtelijk Wetboek.

10. Nu eisers ten deze enkel tot fiscale notificatie zijn overgegaan, konden zij niet in 
aanmerking  komen  om  als  verzetdoende  schuldeisers  in  de  zin  van  artikel  1642 
Gerechtelijk Wetboek te worden opgenomen in de rangregeling.

Waar het eerste onderdeel aanvoert dat de appèlrechters niet wettig konden oordelen 
dat  de  fiscale  notificaties  van  eisers  niet  gelden  als  een  verzet  op  de  prijs  en  hun 
schuldvorderingen  om  die  reden  niet  in  aanmerking  komen  voor  opname  in  de 
rangregeling, faalt het bijgevolg naar recht.

11. In het tweede onderdeel voeren eisers een schending aan van de artikelen 1642 en 
1644 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 7, 8, 15, en 19, in fine van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, en de artikelen 422, 423, 425, 433, 434 en 435 W.I.B. (1992).

Eisers argumenteren dat artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet 
van 29 mei 2000, de notaris ertoe verplicht alle schuldeisers van wie het bestaan blijkt uit 
de  enkele  raadpleging  van  de  beslagberichten  in  de  procedure  van  rangregeling  te 
betrekken voor zover zij in aanmerking komen voor de toekenning van een dividend. In 
het andere geval volstaat het, aldus eisers, dat de notaris hen op de hoogte stelt van de 
verkoop waarna zij enkel verder in de procedure worden betrokken op hun nadrukkelijk 
verzoek.

Eisers leiden vervolgens hieruit af dat sinds de wet van 29 mei 2000 van de notaris 
wordt verwacht dat hij met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers rekening 
houdt,  zelfs  met  deze  waarvan  het  bestaan  niet  blijkt  uit  de  raadpleging  van  de 
beslagberichten. De notaris zou er in dat opzicht eveneens toe gehouden zijn rekening te 
houden met de schuldvorderingen van de ontvanger, ook al werd naar aanleiding van de 
fiscale notificatie geen beslagbericht opgesteld daar dit niet wettelijk voorzien is.

Voorts voeren eisers aan dat vele van de aldus in aanmerking te nemen schuldeisers 
zelfs  niet  over  een  uitvoerbare  titel  laat  staan  enig  voorrecht  beschikken  terwijl  de 
ontvangers  achtereenvolgens  genieten  van  de  wettelijke  hypotheek  en  het  algemeen 
roerend voorrecht alsook van een bijzondere bescherming door middel van het bewarend 
beslag waartoe de notificatie aanleiding geeft.  Er is volgens eisers geen wettige reden 
waarom dergelijke gewone chirografaire schuldeisers wel en zijzelf in hun hoedanigheid 
van bijzonder bevoorrechte schuldeisers niet in aanmerking komen voor opname in de 
rangregeling.

Eisers komen aldus tot de bevinding dat de appèlrechters om deze redenen niet wettig 
konden oordelen dat zij niet behoren tot één van de categorieën van schuldeisers die in de 

6 Cass., 4 mei 2000, R.W., 2000-2001, 1135, T. Not. 2001, 321, noot K. VANBEYLEN en G. DEBOODT.
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rangregeling kunnen worden opgenomen en zij  enkel aanspraak kunnen maken op het 
saldo van de koopprijs na betaling van de overige schuldeisers, inclusief de chirografaire.

12. Ook wat het tweede onderdeel betreft, kan het standpunt van verweerster zoals dat 
in haar memorie van antwoord (p. 8–10) wordt verwoord, worden bijgetreden.

De  instrumenterende  notaris  is  krachtens  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek  enkel 
verplicht  tot  opname  in  de  rangregeling  van  in  dit  artikel  vermelde  categorieën  van 
schuldeisers,  te  weten  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is  geworden  door 
kantmelding, de schuldeisers die over een uitvoerbare titel beschikken en overeenkomstig 
artikel 1642 tijdig verzet op de prijs  hebben gedaan en tot  slot  de schuldeisers wiens 
vordering blijkt uit de beslagberichten. 

Schuldeisers die niet tot één van deze categorieën kunnen worden gerekend, kunnen 
bijgevolg geen enkel recht tot opname laten gelden.

Met betrekking tot de schuldeisers waarvan het bestaan uit de beslagberichten blijkt, 
heeft de wetgever in het derde lid van artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek gepreciseerd dat 
deze  schuldeisers  in  aanmerking  moeten  komen  voor  de  uitkering  van  een  dividend 
alvorens zij ook effectief in de rangregeling worden opgenomen. 
Ten voordele van de schuldeisers die blijkens het ontwerp van verdeling niet in 
aanmerking komen voor enig dividend, heeft de wetgever bij de creatie van het derde lid 
van artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek bij Wet van 29 mei 2000 wel bijzondere garanties 
voorzien. Deze schuldeisers dienen met name in elk geval door de notaris op de hoogte 
worden gebracht van de verkoop zodat zij zelf hun positie kunnen bepalen en 
desgevallend, ondanks ongunstige vooruitzichten, van de notaris kunnen eisen om in de 
procedure te worden betrokken7. 

De  schuldeisers  vermeld  in  de  beslagberichten  zullen  bijgevolg  enkel  in  de 
rangregeling worden opgenomen indien zij in aanmerking komen voor een dividend of, 
bij gebrek aan vooruitzicht op een dividend, indien zij de betrokkenheid in de procedure 
uitdrukkelijk opeisen bij de notaris. 

De in de beslagberichten voorkomende schuldeisers die aan deze voorwaarden voldoen, 
vormen  aldus  samen  met  enerzijds  de  schuldeisers  aan  wie  het  beslag  gemeen  is 
geworden door kantmelding en anderzijds de schuldeisers met uitvoerbare titel die tijdig 
verzet  op  de  prijs  hebben  gedaan,  de  enige  schuldeisers  die,  met  uitsluiting  van  alle 
anderen, kunnen worden opgenomen in de rangregeling. 

De toevoeging van het derde lid aan artikel 1644 Gerechtelijk Wetboek bij wet van 29 
mei  2000  heeft  dus  niet  tot  gevolg,  zoals  eisers  aanvoeren,  dat  de  notaris  voortaan 
rekening moet houden met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers, inclusief 
deze waarvan het bestaan niet blijkt uit de raadpleging van de beslagberichten. 

Het recht tot opname in de rangregeling blijft uitsluitend voorbehouden voor de drie 
categorieën  van  schuldeisers  vermeld  in  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek.  Deze 
duidelijke bepaling laat niet toe schuldeisers waarvan het bestaan wel bekend is aan de 
notaris maar die niet vermeld worden in de beslagberichten onder te brengen onder één 
van de omschreven categorieën. 

13. Het bestaan van een wettelijke hypotheek dan wel een algemeen roerend voorrecht 
volstaat op zichzelf evenmin voor opname in de rangregeling. 

De preferente positie die voortvloeit uit de wettelijke hypotheek en/of het algemeen 

7 E. DIRIX en K. BROECKX, o.c., blz. 543, nr. 963; D. MICHIELS, "Topics inzake rangregeling",  Not. 
Fisc. M. 2000, blz. 14, nr. 37.
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roerend  voorrecht  ten  gunste  van  de  Schatkist  verschaft  op  zich  geen  recht  om,  in 
afwijking  van  de  uitdrukkelijk  in  artikel  1644  Gerechtelijk  Wetboek  omschreven 
toelatingsvoorwaarden, als schuldeiser te worden opgenomen in de rangregeling. 

14.  Uit  het  antwoord  op  het  eerste  onderdeel  volgt  dat  eisers  niet  kunnen  worden 
gelijkgesteld  met  verzetdoende  schuldeisers  in  de  zin  van  artikel  1642  Gerechtelijk 
Wetboek. 

Nu  blijkt  dat  eisers  evenmin  behoren  tot  één  van  de  andere  wettelijk  bepaalde 
categorieën van schuldeisers die over het recht tot opname in de rangregeling beschikken, 
konden zij  enkel  aanspraak maken op het  eventuele  batige  saldo van de verkoopprijs 
nadat  recht  werd  gedaan  op  de  in  het  proces-verbaal  van  rangregeling  en  verdeling 
opgenomen schuldvorderingen. 

Waar het tweede onderdeel aanvoert dat de appèlrechters niet wettig konden oordelen 
dat eisers niet behoren tot één van de categorieën van schuldeisers die in de rangregeling 
kunnen  worden  opgenomen  en  zij  om die  reden  principieel  enkel  aanspraak  kunnen 
maken op het eventueel batig saldo van de koopprijs na betaling van de in het proces-
verbaal van rangregeling opgenomen vorderingen, faalt het naar recht. 

15.  De  door  verweerster  ingestelde  tegenvordering  wegens  tergend  en  roekeloos 
cassatieberoep komt ongegrond voor. Gelet op de aard en de complexiteit van de in de 
voorziening aan bod komende problematiek, waaromtrent de rechtsleer verdeeld blijkt te 
zijn, kan er in hoofde van eisers geen sprake zijn van een misbruik van procesrecht.

 
Besluit:  VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1642, 1644 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8, 15, 19, in fine, van de wet van 16 december 1851 (Hypotheekwet);
- de artikelen 422, 423, 425, 433, 434 en 435 van het Wetboek van Inkomstenbelastin-

gen 1992 (WIB (1992)); 
- de artikelen 433 en 434 voor hun wijziging bij koninklijk besluit van 31 maart 2003.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en bevestigt de 

bestreden beschikkingen van de eerste rechter die, rechtdoend op de tegenspraak van de 
eisers tegen het ontwerp van rangregeling van notaris B.M. van 27 december 2001 inzake 
de verkoop van de onroerende goederen, gelegen te Middelkerke, derde afdeling, lastens 
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C.R. en S.H., geformuleerd bij exploot van 1 februari 2002, eiseres' tegenspraak afwijst 
als ongegrond, met verwijzing naar de instrumenterende notaris voor verdere afhandeling 
van de rangregeling, zulks op de volgende gronden:

"Hoewel de bepalingen van de artikelen 433 e.v. WIB (1992) inderdaad in een zekere 
mate afwijken van de gemeenrechtelijke beslagregels, is dit niet in de zin zoals (de eisers) 
voorhouden. Deze van het gemene recht afwijkende bepalingen hebben enkel tot doel de 
rechten van de Schatkist in zekere mate te vrijwaren, doch zonder daarom afbreuk te doen 
aan de rechten van de samenlopende schuldeisers. Het is daarom onjuist voor te houden 
dat een fiscale notificatie op grond van artikel 434 WIB (1992) gelijk te stellen is aan het 
verzet op de prijs zoals bepaald in artikel 1642 Ger. W. Dergelijke stellingname is volko-
men in strijd met de tekst van artikel 435, eerste lid, WIB (1992) zelf waarin uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is (i. c. de akte van 
definitieve toewijzing) de in artikel 434 bedoelde kennisgeving (d.i. de fiscale notificatie) 
geldt 'als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij 
krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige' 
(Cass., 4 mei 2000, R.W. 2000-01, 910).

Een beslag onder derden in handen van de notaris kan bijgevolg niet worden gelijkge-
steld met een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. Beide zijn wezenlijk 
verschillend: beslag onder derden in handen van de notaris heeft alleen maar zin wanneer 
de derde-beslagene (i.c. notaris) schuldenaar is van de beslagene en dit kan slechts blijken 
als bij de afsluiting van de rangregeling een batig saldo zou overblijven dat aan de besla-
gene toekomt. Een beslag onder derden in handen van de notaris leidt zodoende enkel tot 
een evenredige verdeling daar waar een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. 
W. de toegang tot de rangregeling verzekert. Het verzet op de prijs is bovendien, in tegen-
stelling tot het derdenbeslag, een akte van de procedure van rangregeling die niet door een 
andere akte kan vervangen worden.

Wanneer de artikelen 433 t/m 442 WIB (1992) afwijken van de gemeenrechtelijke be-
palingen dan betreft dit niet de gelijkschakeling van de kennisgeving ex. artikel 434 aan 
een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W., maar enkel het verschaffen van 
een mogelijkheid aan de Schatkist om, via een vereenvoudigde wijze van beslag onder 
derden in handen van de notaris, vooralsnog haar rechten in een zekere mate te bescher-
men bij een samenloop van schuldeisers o.m. door na het afsluiten van de rangregeling en 
in het kader van de daaropvolgende evenredige verdeling de haar verschuldigde bedragen 
te kunnen ontvangen, uiteraard enkel ingeval na rangregeling een batig saldo overblijft. 
De kennisgeving of notificatie heeft daarom enkel een bewarend karakter. De bedragen 
waarvoor het beslag werd gelegd verdwijnen immers niet uit het vermogen van de belas-
tingschuldige doch blijven onderworpen aan de samenloop.

Artikel 435, tweede lid, WIB (1992) vormt geen tekstargument ter ondersteuning van 
de stelling van (de eisers).

Dit tweede lid bepaalt het volgende: 'Daarenboven, indien de aldus door beslag onder 
derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal der sommen ver-
schuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin 
begrepen de ontvangers der directe belastingen, moet de notaris, op straffe van persoonlij-
ke aansprakelijkheid voor het overschot, daarover bij een ter post aangetekende brief deze 
ontvangers inlichten uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte'.

Deze kennisgeving heeft tot doel vooralsnog een hypothecaire inschrijving te nemen 
binnen de periode bepaald in het derde lid van dit wetsartikel.

De samenlezing van het eerste lid en het tweede lid - samenlezing die zich opdringt ge-
let op het gebruik van de verbindingswoorden 'daarenboven' en 'aldus' in de aanhef van 
het tweede lid - laat niet toe aan te nemen dat de ontvangers der directe belastingen auto-
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matisch tot de groep van de verzetdoende schuldeisers kunnen gerekend worden eens de 
kennisgeving ex. artikel 434 WIB (1992) werd verricht. Dit aannemen zou immers bete-
kenen dat het tweede lid in tegenstrijd zou zijn met het eerste lid van artikel 435 WIB 
(1992), wat niet kan en ook niet de bedoeling van de wetgever kan geweest zijn. De ver-
melding 'hierin begrepen de ontvangers der directe belastingen' wijst enkel op de dubbele 
hoedanigheid  waarin  ontvangers  van  directe  belastingen  tegenover  elkaar  kunnen  ge-
plaatst worden al naargelang zij via een fiscale notificatie een beslag onder derden in han-
den van de notaris hebben gedaan dan wel een hypothecaire inschrijving genomen hebben 
('ingeschreven schuldeisers') of een verzet op de prijs hebben laten betekenen ('verzet-
doende schuldeisers') .

Artikel 435, tweede lid, WIB (1992) doet derhalve geen afbreuk aan hetgeen hoger 
werd uiteengezet nopens de juridische kwalificatie van de fiscale notificatie.

De gehele discussie omtrent de vraag in hoeverre (de eisers) al dan niet over een uit-
voerbare titel beschikken en in hoeverre de vormvoorschriften van artikel 1642 Ger. W. 
werden nageleefd, is te dezen niet aan de orde nu hun fiscale notificaties hoe dan ook niet 
als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. kunnen aangezien worden.

Aangezien (de eisers) niet tot de categorie van de verzetdoende schuldeisers in de zin 
van artikel 1642 Ger. W. kunnen gerekend worden en het niet betwist wordt dat zij even-
min behoren tot de andere categorieën van schuldeisers die in de rangregeling kunnen op-
genomen worden, meer bepaald de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden 
door de kantmelding bedoeld in artikel 1582 Ger. W. - waarmee bedoelende de ingeschre-
ven schuldeisers (i.c. bij gebrek aan inschrijving van de wettelijke hypotheek), de beslag-
leggende schuldeisers en de schuldeisers die tijdig een bevel hebben laten overschrijven-, 
en de schuldeisers van wie de vordering blijkt uit de raadpleging van de berichten van be-
slag, heeft de instrumenterende notaris terecht beslist (de eisers) niet in het proces-verbaal 
van rangregeling op te nemen. (De eisers) konden derhalve principieel enkel aanspraak 
maken op het eventueel saldo van de koopprijs na betaling van de in het proces-verbaal 
van rangregeling en verdeling opgenomen schuldvorderingen, in welk geval zij aanspraak 
hadden kunnen maken op het wettelijk algemeen voorrecht van de Schatkist ex. artikel 
422 WIB (1992). Aangezien er na afsluiting van de rangregeling geen batig saldo over-
bleef, konden (de eisers) niets meer bekomen.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat het algemeen roerend voorrecht ex. 
artikel 422 WIB (1992) op zich geen toegang verleent tot de rangregeling. Dit voorrecht 
komt immers pas ter sprake eenmaal (de eisers) in de rangregeling waren opgenomen ge-
weest, quod non.

Gelet op de voorgaande overwegingen kan de eerste rechter worden bijgetreden waar 
hij besluit tot de ongegrondheid van de tegenspraak en dringt zich uit dien hoofde een be-
vestiging van de bestreden beschikking op".

Grieven
De artikelen 433 tot en met 442bis WIB (1992) bevatten specifieke bepalingen die er-

toe strekken de rechten van de Schatkist te vrijwaren, op een van het gemeen recht afwij-
kende wijze, wanneer een onroerend goed wordt verkocht.

Zo dient de notaris, overeenkomstig artikel 433, op straffe van zijn persoonlijke aan-
sprakelijkheid voor de betaling der belastingen en bijhoren, de ontvanger der belastingen 
in wiens ambtsgebied de eigenaar van het beslagen goed zijn woonplaats of zijn hoofdin-
richting heeft (de tweede en de derde eiser) en de ontvanger in wiens ambtsgebied het on-
roerend goed is gelegen (de eerste eiser), van deze verkoop te verwittigen.

Indien het belang van de Schatkist zulks vereist, wordt door de ontvangers aan de nota-
ris, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzending van het in ar-
tikel 433 bedoelde bericht en bij een ter post aangetekende brief kennis gegeven van het 
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bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist op de goederen welke het voorwerp van de akte 
zijn (artikel 434).

Wanneer de in artikel 433 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 434 bedoelde 
kennisgeving, de zogenaamde fiscale notificatie, als beslag onder derden in handen van de 
notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor reke-
ning of ten bate van de belastingschuldige (artikel 435, eerste lid).

Daarenboven, indien de aldus door beslag onder derden getroffen sommen en waarden 
minder bedragen dan het totaal der sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldei-
sers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin begrepen de ontvangers der directe belas-
tingen, moet de notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor het overschot, 
bij een ter post aangetekende brief deze ontvangers daarover inlichtingen uiterlijk de eer-
ste werkdag die volgt op het verlijden van de akte (artikel 435, tweede lid).

Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of de inschrijving van de 
akte niet tegen de Staat ingeroepen worden indien de inschrijving van de wettelijke hypo-
theek geschiedt binnen acht werkdagen nadat het in het vorig lid bedoelde bericht ter post 
is neergelegd (artikel 435, derde lid).

Zijn zonder uitwerking ten opzichte van de schuldvorderingen inzake belastingen en 
bijbehoren, welke in uitvoering van artikel 434 werden ter kennis gegeven, alle niet inge-
schreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in het tweede lid 
van artikel 435 voorziene termijn wordt beslag gelegd of verzet aangetekend (artikel 435, 
vierde lid).

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1642 Ger. W. kunnen de schuldeisers die een uitvoerbare titel 

bezitten, verzet doen tegen de prijs tot aan het verstrijken van de termijn voor het opma-
ken van het proces-verbaal van verdeling of rangregeling.

Dit verzet moet worden gedaan hetzij bij een deurwaardersexploot betekend aan de be-
noemde notaris, hetzij bij wege van een verklaring voor deze laatste. De akte van verzet 
vermeldt de oorzaak van de schuldvordering en het bedrag ervan, alsook de keuze van 
woonplaats in het arrondissement waar de benoemde notaris zijn woonplaats heeft.

Het verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. verschaft de verzetdoende 
schuldeiser toegang tot de rangregeling.

De fiscale notificatie die overeenkomstig artikel 434 WIB (1992) aan de notaris per 
aangetekende brief wordt ter kennis gebracht, kan gelijkgeschakeld worden met een ver-
zet op de prijs bedoeld in artikel 1642 Ger. W.

De fiscale notificatie is immers niets anders dan een verklaring afgelegd door de ont-
vanger aan de notaris met het verzoek ook rekening te houden bij het opstellen van de 
rangregeling met de belastingen en bijbehoren waarop de notificatie betrekking heeft.

De vereiste dat het verzet moet geschieden bij deurwaardersexploot of door middel van 
een verklaring afgelegd voor de notaris is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid 
zodat ook bij aangetekend schrijven verzet kan worden gedaan, voor zover de schuldeiser 
over een uitvoerbare titel beschikt, wat het geval is wanneer de belastingen, zoals te de-
zen, werden ingekohierd.

Het tweede lid van artikel 435 WIB (1992) bevestigt zelfs uitdrukkelijk dat de ontvan-
gers der directe belastingen als verzetdoende schuldeisers moeten worden beschouwd nu 
de ontvangers luidens deze bepaling bij de verzetdoende schuldeisers worden onderge-
bracht ("hierin begrepen de ontvangers der directe belastingen").

De fiscale notificatie, die, in beginsel, als een beslag onder derden geldt, reikt boven-
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dien verder dan een louter bewarend beslag onder derden in de mate dat deze akte er toe 
strekt de sommen die de notaris onder zich houdt exclusief te bestemmen voor de betaling 
van de ontvanger.

Uit artikel 435, vierde lid, WIB (1992) volgt immers dat de schuldvorderingen van de 
ontvanger die in uitvoering van artikel 434 WIB (1992) aan de notaris werden genotifi-
ceerd, voorrang krijgen op de schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van 
de in het tweede lid van artikel 435 WIB (1992) voorziene termijn wordt beslag gelegd of 
verzet aangetekend.

Door het verzenden aan de notaris van de fiscale notificatie worden de rechten van de 
Schatkist zodoende beschermt tegen de aanspraken van later aantredende schuldeisers.

De fiscale notificatie kan aldus de werking neutraliseren van een verzet op de prijs in 
de zin van artikel 1642 Ger. W. dat eerst wordt aangetekend door een schuldeiser na de 
eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte.

In de mate dat de fiscale notificatie de ontvanger zodoende een preferente positie laat 
innemen ten aanzien van de later aantredende schuldeisers, wijkt deze regel bijgevolg af 
van het commune beslagrecht waar het beslag als zodanig geen voorrang verschaft aan de 
beslaglegger. Anders dan bij een gewoon beslag onder derden zal de fiscale notificatie om 
die reden evenmin leiden tot een evenredige verdeling.

De fiscale notificatie dient derhalve, gelet op zijn bijzondere aard, op dezelfde hoogte 
te worden gesteld van een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. zodat de 
ontvanger der directe belastingen tot de rangregeling moet worden toegelaten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de fiscale 
notificaties van de eisers niet als een verzet op de prijs in de zin van artikel 1642 Ger. W. 
kunnen worden aangemerkt, noch wettig heeft kunnen beslissen dat de schuldvorderingen 
van eisers niet in de rangregeling kunnen worden opgenomen (schending van de artikelen 
1642 Ger. W., 433, 434 en 435 WIB (1992)).

Tweede onderdeel
De schuldeisers die volgens het bestreden arrest tot de rangregeling moeten worden toe-

gelaten zijn:
- de verzetdoende schuldeisers in de zin van artikel 1642 Ger. W.;
- de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door de kantmelding bedoeld 

in artikel 1582 Ger. W. (waarmee bedoelende de ingeschreven schuldeisers, de beslagleg-
gende schuldeiser, en de schuldeisers die tijdig een bevel hebben laten overschrijven);

- de schuldeisers van wie de vordering blijkt uit de raadpleging van de berichten van 
beslag (arrest, p.9, punt 2).

Wat deze laatste categorie van schuldeisers betreft, schrijft artikel 1644 Ger. W., zoals 
gewijzigd bij Wet van 29 mei 2000, voor dat de notaris alle schuldeisers van wie het be-
staan blijkt uit de enkele raadpleging van de beslagberichten, opgemaakt met toepassing 
van de artikelen 1390 tot 1390quater Ger. W., in de procedure van rangregeling moet be-
trekken, voor zover zij in aanmerking komen voor de toekenning van een dividend. In het 
andere geval volstaat het dat de notaris hen op de hoogte stelt van de verkoop, waarna zij 
slechts verder in de procedure worden betrokken op hun nadrukkelijk verzoek.

Sinds de Wet van 29 mei 2000 wordt van de notaris derhalve verwacht dat hij rekening 
houdt met alle bestaande en door hem gekende schuldeisers, zelfs met deze waarvan het 
bestaan niet blijkt uit de raadpleging van de beslagberichten.

In zoverre de notaris door middel van de fiscale notificatie kennis krijgt van de schuld-
vordering van de ontvanger, dient de notaris derhalve ook met deze schuldvordering reke-
ning te houden bij het opstellen van het proces-verbaal van rangregeling, ook al werd naar 
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aanleiding van de fiscale notificatie, die als een beslag onder derden geldt, geen beslagbe-
richt opgesteld, nu dit wettelijk niet is voorzien.

In de mate dat uit artikel 435, vierde lid, WIB (1992) de bedoeling blijkt om de gelden 
die in handen zijn van de notaris te bestemmen ter voldoening van de genotificeerde be-
lastingsschuld, reikt de figuur van de fiscale notificatie duidelijk verder dan een louter be-
warend beslag onder derden en mag de notaris ook om die reden niet voorbijgaan aan de 
schuldvordering van de ontvanger bij het opstellen van de rangregeling (cf. het eerste on-
derdeel).

De schuldvordering van de ontvanger geniet krachtens de wet bovendien de waarborg 
van de wettelijke hypotheek (artikelen 425 t.e.m. 432 WIB (1992)), evenals het algemeen 
voorrecht  van de Schatkist  op alle  roerende goederen en inkomsten (artikel 422 WIB 
(1992)) dat onmiddellijk rang neemt na het voorrecht vermeld in artikel 19, 5°, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 (artikel 423 WIB (1992)).

Zo kan de ontvanger ook genieten van de toepassing van artikel 19, in fine, van de wet 
van 16 december 1851, hetwelk bepaalt dat, wanneer niet de gehele waarde van de onroe-
rende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, 
het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang wordt aangewend tot voldoening 
van de in artikel 19 van de Hypotheekwet vermelde schuldvorderingen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest derhalve niet wettig heeft kunnen oordelen dat de 
eisers, spijts het hypothecair en bevoorrecht karakter van hun schuldvorderingen en niette-
genstaande de notaris kennis had van deze schuldvorderingen gelet op de desbetreffende 
door de eisers opgestelde fiscale notificaties, niet behoren tot één van de categorieën van 
schuldeisers die in de rangregeling kunnen opgenomen worden en slechts aanspraak kun-
nen maken krachtens hun algemeen voorrecht op het saldo van de koopprijs na betaling 
van de, zelfs chirografaire, schuldeisers die in de rangregeling waren opgenomen (schen-
ding van de artikelen 1642, 1644 Ger. W., 7, 8, 15, 19, in fine, van de Hypotheekwet, 422, 
423, 425, 433, 434 en 435 WIB (1992)).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 433, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen (1992) zijn de notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die 
de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van 
een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, persoonlijk aansprakelijk voor de 
betaling der belastingen en bijhoren die tot een hypothecaire inschrijving aanlei-
ding kunnen geven, indien zij in de daarna bepaalde voorwaarden er niet de ont-
vanger der belastingen in wiens ambtsgebied de eigenaar of de vruchtgebruiker 
van het goed zijn woonplaats of zijn hoofdinrichting heeft en daarenboven zo het 
om een onroerend goed gaat, de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied 
dat goed gelegen is, van verwittigen.

Artikel 434 van dit wetboek bepaalt:
Indien het belang van de Schatkist zulks vereist, wordt door de ontvangers aan 

de notaris, vóór het verstrijken van de twaalfde werkdag volgend op de verzen-
ding van het in het artikel 433 bedoelde bericht, bij een ter post aangetekende 
brief kennis gegeven van het bedrag van de belastingen en bijhoren die aanlei-
ding kunnen geven tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek van de Schat-
kist op de goederen welke het voorwerp van de akte zijn. 
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Deze kennisgeving geldt krachtens artikel 435, eerste lid, als een beslag onder 
derden in handen van de notaris op de koopprijs die de notaris naar aanleiding 
van de akte van vervreemding van het onroerend goed onder zich houdt voor re-
kening of ten bate van de belastingschuldige.

2; Wanneer de verkoop van het onroerend goed plaatsvindt na een uitvoerend 
beslag gaan de rechten van de ingeschreven schuldeisers over op de prijs  en 
wordt de notaris belast met de rangregeling overeenkomstig de artikelen 1639 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

Hierbij houdt de notaris onder meer rekening met de schuldeisers die overeen-
komstig artikel 1642 verzet hebben gedaan op de prijs. Enkel het saldo van de 
verkoopprijs dat overblijft na betaling van de batig gerangschikte schuldeisers, 
komt toe aan de beslagene.

3. De fiscale notificatie die een beslag onder derden uitmaakt in handen van de 
notaris, heeft bijgevolg slechts het eventueel batig saldo van de verkoopprijs tot 
voorwerp dat de notaris, na de betaling van de in het proces-verbaal van rangre-
geling opgenomen schuldvorderingen, onder zich heeft om het door te storten 
aan de belastingschuldige en niet de integrale verkoopprijs. 

Een dergelijke notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op 
de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk wetboek.

4. Het onderdeel dat aanvoert dat een fiscale notificatie een verzet op de prijs 
uitmaakt zoals bedoeld door artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek, faalt 
naar recht.

Tweede onderdeel
5. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, berust het onderdeel in zo-

verre het ervan uitgaat dat de fiscale notificatie, als bedoeld in 435, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), verder reikt dan een be-
warend beslag onder derden in de handen van de notaris op de bedragen die aan 
de beslagene toekomen, op een verkeerde rechtsopvatting.

6. Krachtens artikel 1644, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden 
de schuldeisers van wie het bestaan blijkt uit de enkele raadpleging van de be-
slagberichten opgemaakt met toepassing van de artikelen 1390 tot 1390quater, 
betrokken bij de procedure indien zij in aanmerking komen voor de toekenning 
van een dividend; in het andere geval ontvangen zij enkel de aanmaning bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel wanneer zij, voorafgaandelijk ingelicht door de 
notaris over deze situatie, van deze laatste eisen dat zij worden betrokken bij de 
procedure.

Anders dan het onderdeel aanvoert, kan uit deze wetsbepaling niet worden af-
geleid dat de notaris rekening moet houden met alle bestaande en door hem ge-
kende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit de 
raadpleging van de beslagberichten.

Evenmin kan uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een 
bevoorrecht karakter heeft op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (1992), worden afgeleid dat de notaris deze 
vordering moet toelaten tot de rangregeling.
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Het onderdeel faalt naar recht. 
Tegenvordering wegens tergend en roekeloos cassatieberoep
7. De verweerder stelt overeenkomstig artikel 563, laatste lid, van het Gerech-

telijk Wetboek een tegenvordering in wegens het tergend en roekeloos karakter 
van het cassatieberoep.

Deze tegenvordering is ongegrond omdat over de door het cassatieberoep ge-
stelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Verklaart de tegenvordering ontvankelijk doch ongegrond. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 576

1° KAMER - 17 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING 
— ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK TOT 
INZAGE - VERLOF VAN DE PROCUREUR-GENERAAL OF VAN DE AUDITEUR-GENERAAL - VOORWERP

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal  
geen  inzage  mag  worden  verleend  van  de  akten,  stukken,  registers,  bescheiden  of 
inlichtingen in verband met de rechtspleging heeft enkel betrekking op de inzage van de 
daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat  
er dergelijke stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de 
gegevens  die  toelaten  de  inzage  van  het  gerechtsdossier  te  vragen1.  (Art.  327,  §1, 
tweede lid, W.I.B. 1992)

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

ARREST

(A.R. F.05.0061.N)

I. BESTREDEN BESLISSING
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 23 april 1998, AR F.95.0004.N, A.C., 1998, nr 208.
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III. CASSATIEMIDDEL
De 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
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 327, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1992) mag van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen 
in verband met de rechtspleging geen inzage worden verleend zonder uitdrukke-
lijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal.

Die bepaling heeft enkel betrekking op de inzage van de daarin vermelde stuk-
ken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat er dergelijke 
stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de gege-
vens die toelaten de inzage van het gerechtsdossier te vragen.

2. De appelrechters stellen vast dat het bestaan van het gerechtelijk onderzoek 
door de rijkswacht ter kennis werd gebracht van de eiser en hem tevens medede-
ling werd gedaan van de naam van de aangezochte onderzoeksrechter, de notitie-
nummers van de zaak en van het feit dat de boekhouding reeds in beslag werd 
genomen.

De appelrechters oordelen dat deze inlichtingen slechts met uitdrukkelijke toe-
lating van de procureur-generaal kunnen worden overgemaakt aan de eiser.

De appelrechters schenden aldus artikel 327, §1, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992).

Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de fiscale voorziening 

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

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

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

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. B. Coopman, Brussel.

Nr. 577

1° KAMER - 17 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
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VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - DWANGBEVEL - VERPLICHTE VERMELDINGEN - 
UITTREKSEL UIT HET KOHIER - BEWIJSWAARDE - GEVOLGEN

Uit het voorschrift dat het dwangbevel een uittreksel uit  het kohierartikel betreffende de 
belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring dient te bevatten, volgt  
dat dit uittreksel wordt vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf  
niet mede dient betekend te worden met het dwangbevel1. (Art. 149, K.B./ W.I.B. 1992)

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

ARREST

(A.R. F.05.0071.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 oktober 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel
5. Krachtens artikel 149 KB/WIB (1992) dient het dwangbevel een uittreksel 

uit het kohierartikel betreffende de belastingschuldige en een afschrift van de uit-
voerbaarverklaring te bevatten. Uit deze bepaling volgt dat dit uittreksel wordt 
vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf niet mede 
dient betekend te worden met het dwangbevel.

Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat er geen wettelijk vermoeden bestaat 
dat de vermeldingen in het kohieruittreksel overeenstemmen met het originele 
kohier en dat bijgevolg, de kohieren, en in ondergeschikte orde, een eensluidend 
verklaard afschrift ervan, met het dwangbevel dient betekend te worden opdat de 
beslagrechter de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging zou kunnen beoorde-
len, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-

1 Zie Cass., 3 sept. 1965, Pas., I, 11; Cass., 24 maart 1972, AC., 1972, 704.
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gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 578

3° KAMER - 20 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - 
BELASTINGZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - GRENZEN - WETTELIJKHEIDSBEGINSEL - 
GEVOLG

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — ALGEMEEN - 
INKOMSTEN - KWALIFICERING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - CASSATIEMIDDEL 
- VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - AFZONDERLIJKE GRIEVEN

4º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - INKOMSTENBELASTINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - 
AFZONDERLIJKE GRIEVEN

1º Het recht op rechtszekerheid, één van de beginselen van behoorlijk bestuur die bindend  
zijn  voor de belastingadministratie,  houdt  niet  in  dat  de belastingplichtige die met  de  
administratie  een  akkoord  heeft  gesloten  over  een  onwettige  regeling,  van  de  
administratie  de  toepassing  van  dat  akkoord  kan  eisen,  daar  dat  akkoord  te  zijnen  
aanzien  geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken1.  (Beginsel  van behoorlijk 
bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)

2º De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in het W.I.B., is  
een juridische en geen feitelijke aangelegenheid2.(Artt. 27 en 90, 1°, W.I.B. [1992])

3º  en  4°  Het  middel  is  niet  ontvankelijk  wanneer  het,  in  inzake inkomstenbelastingen,  
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst  
welke wetsbepalingen geschonden zijn3. (Art. 1080, Ger.W.)

(L..e.a. T. BELGiSCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 februari 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

1 Cass., 26 okt. 2001, AR F.00.0034.F, nr 577, met concl. adv.-gen. HENKES; zie Cass., 3 nov. 2000, 
AR F.98.0072.N, nr 596, met concl. adv.-gen. m.o. THIJS; 6 nov. 2000, AR F.99.0108.F, nr 598, met 
concl. O.M.
2 Vgl. Cass., 3 juni 2002, AR F.01.0044.F, nr 337, met concl. O.M.
3 Cass., 31 jan. 2000, AR F.99.0054.F, nr 80; zie Cass., 23 dec. 1999, beperkte k., AR F.96.0120.N, 
nr 700; zie ook Cass., 6 mei 1983, AR 3828, nr 494, redenen.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan :
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vermeldt :
"dat het thans aangevoerde individueel akkoord is gesloten, over een aangelegenheid 

waarvoor de wet niet uitdrukkelijk voorziet in een dergelijke werkwijze;
dat zijn geldigheid en verbindende kracht bijgevolg beoordeeld moeten worden in het 

licht van de beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan de belastingadministratie onder-
worpen is;

dat het recht op rechtszekerheid deel uitmaakt van die beginselen;
dat, aldus, een akkoord verbindend is wanneer het bij de belastingplichtige een gedrag 

heeft gewekt dat aangepast is aan wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste ge-
dragsregel van de administratie;

dat de administratie bij de belastingplichtige evenwel gerechtvaardigde verwachtingen 
moet hebben gewekt, hetgeen niet het geval kan zijn wanneer het akkoord klaarblijkelijk 
onwettig is;

dat zulks met name het geval is wanneer het akkoord met de belastingadministratie be-
reikt wordt over een rechtsvraag of wanneer het een van de wet afwijkt;

dat het legaliteitsbeginsel in dergelijke gevallen voorrang heeft op het beginsel van het 
recht op rechtszekerheid;

dat de inkomstencategorieën bij wet gedefinieerd zijn en dat de criteria die aldus voor 
elk van die categorieën vastgesteld worden, voor eenieder bindend zijn;

dat de administratie bijgevolg, zonder door enig voorafgaand akkoord gebonden te zijn, 
voor elk aanslagjaar dient na te gaan of het aangegeven inkomen een beroepsinkomen is 
dan wel verkregen is uit prestaties die buiten de beroepsactiviteit zijn verricht;

dat er over deze vraag geen enkel akkoord bereikt kan worden die voor de toekomst 
kan gelden".

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid.
Eerste onderdeel
De beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid, waarop het hof van be-

roep nochtans verklaart zijn beslissing te gronden, moeten toegepast worden ongeacht de 
aard van het door de Administratie aanvaarde akkoord, van zodra de belastingplichtige er 
op kon vertrouwen en hem niet kan worden verweten dat hij iets heeft geveinsd, aange-
zien vermeden moet worden dat zijn gewettigd vertrouwen beschaamd wordt en zijn ver-
wachtingen in de war gestuurd worden.

Tweede onderdeel
De beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid laten de Administratie niet toe 

een akkoord, dat jarenlang is geëerbiedigd, te verloochenen onder het enige voorwendsel 
dat dit akkoord onwettig zou zijn, aangezien van de belastingplichtige niet geëist kan wor-
den dat hij over een grotere kennis van de rechten en belangen van de Administratie be-
schikt dan zijzelf.

Derde onderdeel
De voorrang van het legaliteitsbeginsel waarop het bestreden arrest zich beroept, kan in 

elk geval niet tot de buitensporige gevolgen leiden die het hof van beroep eraan verleent, 
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aangezien dit de belastingplichtige, die te goeder trouw is, onmiskenbaar schade berok-
kent wegens de hogere aanslagvoet en wegens het feit dat de herkwalificering van de in-
komsten, door de bonificaties die zijn voorafbetalingen hem hadden moeten opleveren, 
automatisch vervangen worden door geldboeten omdat hij onvoldoende voorafbetalingen 
heeft verricht, iets waartoe hij nochtans niet gehouden was.

Vierde onderdeel
Het bestreden arrest oordeelt ten onrechte op een ongenuanceerde wijze dat het litigieu-

ze akkoord bereikt werd over een rechtsvraag, terwijl het - zoals de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen reeds vastgesteld had - hoofdzakelijk feitelijke beoordelingen betreft, 
zodat voormeld akkoord volkomen geoorloofd is, ook al heeft het juridische gevolgen op 
het vlak van de juridische kwalificeringen, en het niet kan worden afgewezen, aangezien 
het niet  voortvloeit  uit  een kennelijk onredelijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak, iets wat zelfs de administratie niet aanvoert.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid;
- het algemeen rechtsbeginsel Nemo propriam turpitudinem allegans.
Eerste onderdeel
Hoewel het Hof gezegd heeft [...] dat de Belgische Staat als rechtszoekende geen enkel 

voorrecht geniet, kent het hof van beroep de Administratie het buitensporig recht toe om 
de opzegging van het akkoord met terugwerkende kracht toe te passen op de aanslagjaren 
vóór haar beslissing en alzo de verzoekers te bestraffen voor het gehoorzamen aan de re-
gels die zij zelf had vastgelegd.

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, na het betrokken akkoord "klaarblijkelijk onwettig" te hebben ver-

klaard, geeft het voordeel daarvan niettemin integraal aan de Administratie, door haar het 
recht toe te kennen om niet alleen dat akkoord voor de toekomst op te zeggen - wat niet 
betwist wordt - maar ook om er voor het verleden op terug te komen, na uit eigen bewe-
ging de "spelregels", opgesteld met haar uitdrukkelijk en omstandig gemotiveerd akkoord, 
te wijzigen en aldus de [eisers] te bestraffen, die zich nauwgezet gevoegd hadden naar de 
regels die de Administratie zelf gedefinieerd en toegepast had zonder enig voorbehoud, 
dit alles op de enkele grond dat de door de Administratie veroorzaakte situatie onwettig 
was.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de beginselen van behoorlijk bestuur en van rechtszekerheid;
- artikel 149 van de Grondwet.
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt "dat er over deze vraag geen enkel akkoord bereikt kan 

worden die voor de toekomst kan gelden" en beantwoordt aldus de conclusies niet waarin 
de verzoekers alleen vorderden dat het hoger beroep van de Belgische Staat ongegrond 
verklaard zou worden, en zo het vonnis van eerste aanleg duidelijk aanvaardden, hetwelk 
zich ertoe beperkte de terugwerkende kracht van de opzegging van het akkoord door de 
administratie te verwerpen.

Tweede onderdeel
Het hof van beroep gaat niet in op verschillende argumenten die de [eisers] in hun con-

clusies helder uiteenzetten, met name
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- het feit dat de terugwerkende kracht van de opzegging van het akkoord de verzoekers 
onbetwistbaar schade berokkent, aangezien zij thans zwaarder belast worden en daarenbo-
ven bestraft worden omdat zij onvoldoende voorafbetalingen verricht hebben, hoewel zij 
daartoe niet gehouden waren en hoewel zij dit, gelet op het standpunt van de Administra-
tie, niet hadden kunnen voorzien;

- de omstandigheid - die niet betwist wordt - dat de Administratie, volgens de Neder-
landstalige auteurs van dezelfde werken ("Larcier Wetboeken"), geoordeeld had dat de 
wijziging van de kwalificering van de inkomsten uit auteursrechten geen enkele terugwer-
kende kracht kon hebben wegens het beginsel van rechtszekerheid en van behoorlijk be-
stuur.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste, tweede en derde onderdeel samen
De beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het recht op rechtszekerheid, 

zijn bindend voor de belastingsadministratie.
Het recht op rechtszekerheid houdt echter niet in dat de belastingplichtige die 

met de Administratie een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, 
van de Administratie de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord 
te zijnen aanzien geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken.

Vierde onderdeel
De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in 

het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, is een juridische en geen feitelijke 
aangelegenheid.

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Het middel voert verschillende grieven aan, maar wijst voor elk van die grie-

ven afzonderlijk niet aan welk algemeen rechtsbeginsel door het arrest geschon-
den zou zijn.

Het middel is niet ontvankelijk.
Derde middel

Het middel voert verschillende grieven aan, maar wijst voor elk van die grie-
ven afzonderlijk niet aan welk algemeen rechtsbeginsel of welke wettelijke bepa-
ling door het arrest geschonden zou zijn.

Het middel is, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. T'Kint en A. Magotteaux, Luik.

Nr. 579

3° KAMER - 20 november 2006

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN 
- AANGEVOERD FEIT - BEGRIP

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van 
alle  omstandigheden  die  daarvan  een  dringende  reden  kunnen  maken1.(Art.  35, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. LAMBERT & Co T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 maart 2005 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de eiseres op 11 september 2000 op de hoogte 

is gebracht van het feit dat als dringende reden aangevoerd wordt - te weten dat de ver-
weerder zichzelf voorschotten in contanten op de kas van de onderneming had toegekend 
door zich valselijk te beroepen op de toestemming van de afgevaardigd beheerder van de 
eiseres - zodat het ontslag op staande voet "binnen de wettelijke termijnen is gegeven", en 
beslist vervolgens dat "de zwaarwichtigheid van de feiten, in hun geheel beschouwd en 
rekening gehouden met de omstandigheden van de zaak, (...) de getroffen maatregel niet 
verantwoordt" en veroordeelt de eiseres bijgevolg om aan de verweerder een compensa-
toire  opzeggingsvergoeding van 55.314,52 euro en een eindejaarspremie van 2.202,36 
euro te betalen, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden be-
schouwd, en met name op grond dat:

"(De eiseres) (de verweerder) twee feiten verwijt: het eerste feit, dat het oudste is maar 
het laatst ontdekt werd, bestaat erin geld uit de door hem beheerde kas te hebben gehaald 
om zichzelf een voorschot toe te kennen dat hij terugbetaald heeft, en het tweede, dat re-
center is maar na een gesprek tussen de partijen reeds is vergeven, bestaat erin te hebben 
verzwegen dat de bank een brief gestuurd had betreffende een loonoverdracht die hem 
aanbelangde.

1 Cass., 3 juni 1996, AR S.95.0140.N, nr 205; Cass., 6 sept. 2004, AR S.04.0008.N, nr 381.
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Het lijdt geen twijfel dat het tweede, niet betwiste feit zo zwaarwichtig is dat het het 
ontslag wegens dringende reden had kunnen verantwoorden, aangezien het aan (de ver-
weerder) zelf staat om aan een dergelijke brief gevolg te geven en dat een verwijzing van 
die brief naar de prullenmand, uitsluitend ingegeven door het feit dat ze hem betrof, on-
aanvaardbaar is.

Toch blijft het een feit dat (de eiseres) ervan afgezien heeft (de verweerder) op dat 
ogenblik te ontslaan, maar hem gewaarschuwd heeft dat er zich geen andere feiten meer 
mochten voordoen. Die waarschuwing kan echter alleen slaan op latere feiten : tenzij uit-
drukkelijk het tegenovergestelde vermeld wordt, wat te dezen, bij gebrek aan enig schrif-
telijk bewijs, niet het geval is, kan men zich niet voorstellen dat een waarschuwing betrek-
king zou kunnen hebben op oudere feiten.

Het nieuwe aangevoerde feit bestaat erin in 1999 (cf. de getuigenis van de bediende van 
de boekhouding) zichzelf een voorschot uit de kas te hebben toegekend, een voorschot dat 
niet is terugbetaald als een voorschot op het loon en dus door inhoudingen op het volgen-
de loon, met het oog op de aankoop van een privé-goed. Om zijn daad ten aanzien van 
zijn bediende te verantwoorden, vermeldde (de verweerder) [...] dat hij de toestemming 
van de afgevaardigd beheerder had verkregen maar ook dat hij  -  hetgeen niet  betwist 
wordt - een schuldbekentenis in de kas had gelegd waarvan hij het bedrag wijzigde naar-
mate hij dit terugbetaalde tot hij die schuldbekentenis, na de laatste terugbetaling, vernie-
tigde.

Uit die feiten blijkt dat (de verweerder) die lening niet verzwegen heeft en ze volledig 
terugbetaald heeft nog vóór de bediende aangifte had gedaan en nog vóór hij het andere, 
hierboven vermelde feit pleegde, aangezien de lening, zoals (de eiseres) zelf aanvoert, in 
maart of ten laatste in april 2000 integraal is terugbetaald (cf. het in haar conclusie ten be-
wijze gestelde feit 2).

De partijen twisten over de vraag of de lening al dan niet met de goedkeuring van de af-
gevaardigd beheerder is aangegaan. Aangezien het onderhoud volgens (de verweerder) 
onder vier ogen heeft plaatsgevonden, lijkt een onderzoeksmaatregel ondoeltreffend.

Het [arbeids]hof kan (de verweerder) geen beslissende eed opleggen zoals hij vraagt, 
aangezien een beslissende eed slechts ten aanzien van de andere partij van toepassing is 
(cf. artikel 1357 van het Burgerlijk Wetboek). Het arbeidshof oordeelt te dezen dat het 
niet  ambtshalve tot  een dergelijke  onderzoeksmaatregel  hoeft  over  te  gaan,  aangezien 
zulks erop zou neerkomen dat de partij die een dergelijke onderzoeksmaatregel vordert, 
gevraagd wordt te bevestigen dat zij instemt met wat zij beweert. De rechter hoeft de be-
slissende eed niet op te leggen aan de partij die deze vordert en kan die vordering daaren-
boven niet toewijzen indien het feit geenszins bewezen is (cf. artikel 1367 van het Burger-
lijk Wetboek).

Men dient dus te besluiten dat de gedelegeerd beheerder geen voorafgaande toestem-
ming aan die lening gegeven heeft.

Bijgevolg moet de zwaarwichtigheid van het laatste feit beoordeeld worden met inacht-
neming van de omstandigheden en het eerder gepleegde feit.

Het [arbeids]hof oordeelt dat het eerste feit wel uiterst zwaarwichtig was, het tweede 
echter niet. Indien het tweede feit later was gepleegd dan het eerste ontdekte feit, dan zou 
de waarschuwing het ontslag om dringende reden verantwoord hebben. Het tweede aange-
voerde feit is echter veel vroeger gepleegd en (de verweerder) had de lening reeds terug-
betaald.

Om het door (de eiseres) aangevoerde vertrouwensverlies aan te tonen, had het feit na 
en niet vóór het eerste ontdekte feit gepleegd moeten worden en had (de verweerder), na 
de strenge en verantwoorde (maar mondelinge) waarschuwing, een nieuwe fout moeten 
begaan waarop (de eiseres) een beroep had kunnen doen om de overeenkomst te beëindi-
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gen. Dit is echter niet het geval".
Grieven
Krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 is elke fout die in de brief van ontslag 

om dringende reden aangevoerd wordt, met inachtneming van alle omstandigheden van de 
zaak die daarvan de vereiste dringende reden kunnen maken, een feit dat het ontslag zon-
der opzegging of vergoeding verantwoordt.

Opdat de rechter moet nagaan of het feit dat als dringende reden wordt aangevoerd - 
met inachtneming van alle omstandigheden van de zaak, ook van die welke na dit feit 
hebben plaatsgehad - elke voortzetting van de contractuele verbintenis onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt, is het noodzakelijk maar voldoende dat dit feit binnen de drie 
dagen vóór het ontslag is gekend en foutief is. 

Wanneer, bijgevolg, de werkgever in kennis wordt gesteld van een feit dat het ontslag 
om dringende reden zou kunnen verantwoorden, maar van dat ontslag afziet en tegelijker-
tijd "(de werknemer) meedeelt dat geen andere fouten zijnerzijds nog geduld zullen wor-
den", hoeft de werkgever niet uitdrukkelijk voorbehoud te maken van het recht om "oude-
re feiten" aan te voeren die hem later ter kennis worden gebracht. Hij haalt dit recht im-
mers uit artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 en aangezien dit artikel een dwingende be-
paling in zijn voordeel is, kan hij er niet vooraf van afzien, d.w.z. ervan afzien vóór hem 
een andere fout ter kennis is gebracht. 

Ten slotte is niet vereist dat de fout die binnen de termijn van drie dagen bekend raakt, 
op zich reeds een zware fout is en a fortiori evenmin dat het een zwaardere fout is dan de 
daarvoor ontdekte fout, die de werkgever niet heeft willen aanvoeren tot staving van een 
ontslag om dringende reden.

Het bestreden arrest erkent dat het in de brief van ontslag om dringende reden aange-
voerde feit bewezen is, dat het feit dat op 27 juli 2000 is ontdekt en als verzwarende om-
standigheid is aangevoerd, niet betwist wordt, en het erkent dat de verweerder "ernstige 
fouten heeft begaan die (de eiseres) ertoe hebben aangezet hem te ontslaan".

Het arrest beslist dat de zwaarwichtigheid van de in hun geheel beschouwde feiten het 
ontslag om dringende reden niet verantwoordt, op grond van redenen waaruit uitsluitend 
kan worden afgeleid 1°) dat de eiseres ervan heeft afgezien de verweerder te ontslaan we-
gens het op 27 juli 2000 ontdekte feit maar hem gewaarschuwd heeft dat er zich geen an-
dere feiten nog mochten voordoen; 2°) dat er bij die mondelinge waarschuwing niet ge-
preciseerd was dat deze op oudere feiten kon slaan terwijl het in de ontslagbrief aange-
voerde feit plaatsgevonden had in 1999; 3°) dat de verweerder het uit de kas gehaalde be-
drag terugbetaald had alvorens het op 27 juli 2000 ontdekte feit te plegen en, ten slotte, 
4°) dat het in de ontslagbrief aangevoerde feit niet "uiterst zwaarwichtig" was, in tegen-
stelling tot het op 27 juli 2000 ontdekte feit, en voegt aldus aan artikel 35 van de wet van 
3 juli 1978 voorwaarden toe die dat artikel niet bevat en miskent het recht dat dit artikel 
aan de werkgever toekent wanneer hem binnen de drie dagen vóór het ontslag om drin-
gende reden een fout ter kennis wordt gebracht, om zich te beroepen op een ander feit dat 
hij niet als dringende reden had aangevoerd doch dat een omstandigheid oplevert die daar-
van de vereiste dringende reden kan maken, ongeacht de datum waarop dat feit zich heeft 
voorgedaan en ongeacht het verschil in zwaarwichtigheid tussen beide feiten (schending 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inacht-

neming van alle omstandigheden die van dien aard zijn dat zij daarvan een drin-
gende reden kunnen maken.
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De omstandigheid dat een feit tot een waarschuwing heeft geleid, belet niet dat 
een eerder gepleegd feit dat echter pas na de waarschuwing aan de ontslaggeven-
de partij ter kennis is gebracht, het ontslag zonder opzegging kan verantwoorden.

Het arrest, dat beslist dat het laatste door de eiseres ontdekte feit geen dringen-
de reden oplevert, op grond dat dit feit gepleegd is na de aan de verweerder ge-
geven waarschuwing, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing tot veroordeling van de eiseres om aan de 

verweerder een compensatoire opzeggingsvergoeding te betalen, strekt zich uit 
tot die waarbij zij veroordeeld wordt om de eindejaarspremie te betalen wegens 
het door het arrest tussen beide beslissingen vastgestelde verband.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de compen-

satoire opzeggingsvergoeding, de eindejaarspremie 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 Arbeidshof te Bergen.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas  – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.
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3° KAMER - 20 november 2006

MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - RECHTSPLEGING - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - 
NIEUWE AANVRAAG - BESLISSING - GEVOLGEN - AMBTSHALVE HERZIENING - BESLISSING - 
GEVOLGEN - ONDERSCHEID - CRITERIUM

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming hangt af van 
de omstandigheid  of  die  beslissing  ambtshalve  dan wel  op  een nieuwe aanvraag is  
genomen;  dit  criterium wordt  niet  beïnvloed door  het  feit  dat  het  onderzoek  van  de  
nieuwe aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich volgens de aanvrager van de 
tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die de toekenning of de verhoging van 
de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de vermindering van de integratietegemoetkoming 
tot gevolg heeft. (Artt. 17, §1, eerste lid, en §3, eerste lid, en 23, §1, 6°, en § 2, vierde lid, 
K.B. 22 mei 2003)

( BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dienst voor uitkeringen aan gehandicapten  T. L.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. S.06.0042.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §2, 8, §§1, eerste lid, en 2, 2 en 4, van de wet van 27 februari betref-

fende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals gewijzigd bij de pro-
grammawet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 juli 2003 krachtens artikel 
134, eerste lid, zoals vervangen bij artikel 161 van de programmawet van 9 juli 2004, en 
de artikelen 1, 2, §2, en 8, §1, eerste lid, 3 en 5, en 10, tweede en vierde lid, van diezelfde 
wet, zoals zij van toepassing waren voor de wijziging bij de programmawet van 24 de-
cember 2002;

- de artikelen 21, 10°, en 23, §§1 en 2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 be-
treffende  de  inkomensvervangende  tegemoetkoming  en  de  integratietegemoet-koming, 
zoals ze van toepassing waren voor hun opheffing op 1 juli 2004 door het koninklijk be-
sluit van 22 mei 2003;

- de artikelen 17, §§1, eerste lid, en 3, 23, §§1, 6°, en 2, vierde lid, van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers in-
zake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en vernietigt, met bevesti-

ging van het beroepen vonnis, eisers beslissing van 22 maart 2004, in zoverre ze op 1 april 
2003 een integratietegemoetkoming van categorie 2 toekent, alsook de beslissing van 26 
april 2004 tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, en zegt voor recht dat ver-
weerders recht op een tegemoetkoming van categorie 3 behouden moet blijven van 1 april 
2003 tot 31 maart 2004, op grond 

"Dat luidens artikel 8, §4, van de wet van 27 februari betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap, zoals gewijzigd bij artikel 122 van de programmawet van 
24 december 2002, in werking getreden op 1 juli 2003 krachtens artikel 134, eerste lid, 
van die wet, vervangen bij artikel 161 van de programmawet van 9 juli 2004, bepaalt de 
Koning in  welke gevallen een nieuwe beslissing kan worden genomen en bepaalt  hij 
eveneens de ingangsdatum van de nieuwe beslissing;

Dat uit de bepalingen van artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betref-
fende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap,  die op 1 juli  2003 in werking zijn getreden,  volgt dat er 
ambtshalve tot herziening van het recht op de tegemoetkoming overgegaan wordt wan-
neer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van verdienvermogen of van 
de graad van zelfredzaamheid (§1, 6°) en dat de nieuwe beslissing uitwerking heeft op de 
eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing (§2, laatste lid);

Dat, aldus, de rechtspraak van dit [arbeids]hof thans vertaald is in een verordenende 
tekst die er de beginselen van overneemt met betrekking tot de uitwerking in de tijd van 
de ambtshalve herzieningen op basis van een geneeskundig verslag met het oog op het on-
derzoek van een aanvraag tot herziening;
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Dat, zo, [de verweerder] inderdaad een nieuwe aanvraag heeft ingediend, er echter wel 
degelijk een herziening van ambtswege heeft plaatsgevonden, met een beperking van zijn 
rechten, terwijl artikel 17 van het koninklijk besluit slechts van toepassing is op de nieuwe 
aanvraag wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen hebben voorgedaan die de toe-
kenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;

Dat, bijgevolg, eisers eis tot toepassing van artikel 17, §3, luidens hetwelk de beslissing 
die ten gevolge van de nieuwe aanvraag genomen wordt, uitwerking heeft op de eerste 
van de maand die volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend, verwor-
pen moet worden".

Grieven
De integratietegemoetkoming, die toegekend wordt aan bepaalde personen wier gebrek 

aan of vermindering van zelfredzaamheid is aangetoond (artikelen 1, eerste lid, en 2, §2, 
van de wet van 27 februari 1987, voor en na de wijziging ervan), wordt op aanvraag toe-
gekend (artikel 8, §1, van de wet van 27 februari 1987, zoals het van toepassing was zo-
wel voor als na de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002), de Ko-
ning bepaalt hoe, door wie, vanaf wanneer en op welke wijze de aanvraag wordt inge-
diend, alsook de ingangsdatum van de beslissing (artikel 8, §1, tweede lid, van de wet van 
27 februari 1987, na wijziging).

De Koning bepaalt ook in welke gevallen een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, 
en hoe, door wie en op welke wijze de nieuwe aanvraag kan worden ingediend, alsook de 
ingangsdatum van de beslissing (artikel 8, §2, van de wet van 27 februari 1987 [versie na 
wijziging]). Een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aan-
vrager wijzigingen voordoen die de toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen 
rechtvaardigen (artikel 8, §1, vijfde lid, van de wet van 27 februari 1987 [versie voor de 
wijziging]; artikel 17, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

De toegekende tegemoetkomingen kunnen aldus herzien worden op aanvraag van de 
persoon met een handicap (artikel 8, §2, van de wet van 27 februari 1987, na wijziging; 
artikel 10, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987, voor wijziging) of ambtshalve (ar-
tikel 8, §4, van de wet van 27 februari 1987, na wijziging; artikel 10, tweede lid, van de 
wet van 27 februari 1987, voor wijziging).

Zo  wordt  ambtshalve  tot  herziening  van  het  recht  op  de  integratietegemoetkoming 
overgegaan wanneer de begunstigde niet meer beantwoordt aan de voorwaarden van ver-
dienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid (artikel 21, 10°, van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan op 1 juli 
2004 en artikel 23, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

De Koning heeft een andere datum voorzien voor het ingaan van de beslissing over de 
tegemoetkomingen, naargelang deze genomen werd ten gevolge van een aanvraag van een 
gehandicapte of van een herziening van ambtswege, en dit zowel onder de oude als onder 
de nieuwe regeling.

Immers, terwijl de herziening op aanvraag uitwerking heeft op de eerste dag van de 
maand die volgt op die tijdens welke de aanvraag werd ingediend (artikel 23, §1, van het 
koninklijk besluit van 6 juli 1987, zoals het van toepassing was voor de opheffing ervan; 
artikel 17, §3, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003), heeft de herziening van ambts-
wege uitwerking wanneer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van ver-
dienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid, de eerste dag van de maand die volgt 
op "de kennisgeving van de beslissing" (artikel 23, §2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 
juli 1987) of op "de datum van de kennisgeving van de beslissing" (artikel 23, §2, in fine, 
van het koninklijk besluit van 22 mei 2003).

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de beslissing, waartegen de verweerder verhaal heeft ingesteld, op 22 
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maart 2004 is genomen ten gevolge van een door hemzelf ingediende aanvraag tot herzie-
ning, en dat zij dus uitwerking diende te hebben op de eerste dag van de maand die volgt 
op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend, waarbij de aanvraag tot herzie-
ning niet gelijkgesteld kan worden met een herziening van ambtswege, zelfs indien die 
herziening niet tot het door de verweerder verhoopte resultaat zou leiden, te weten een 
verhoging van de tegemoetkomingen ten gevolge van de wijzigingen die  zich hebben 
voorgedaan.

Waar het arrest oordeelt dat de bestreden beslissing uitwerking heeft volgens de regels 
die van toepassing zijn inzake de herziening van ambtswege, op grond dat "[de verweer-
der] wel een nieuwe aanvraag heeft ingediend, maar eigenlijk heeft er wel degelijk een 
herziening van ambtswege plaatsgevonden", stelt het aldus een beslissing op aanvraag ge-
lijk met een beslissing die genomen werd ten gevolge van een herziening van ambtswege, 
en schendt het alle in het middel bedoelde wettelijke en verordenende bepalingen.

In zoverre het arrest de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 toepast, 
terwijl de oorspronkelijke aanvraag is ingesteld op 25 maart 2003 en de bestreden [admi-
nistratieve] beslissing is genomen op 22 maart 2004, dus voor de opheffing, op 1 juli 
2004, van de in het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 
en voor de inwerkingtreding, op 1 juli 2004, van de nieuwe bepalingen van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2003, schendt het arrest daarenboven alle artikelen van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003, zoals ze in het mid-
del zijn aangegeven.

Het arrest, dat oordeelt "Dat, aldus, de rechtspraak van dit [arbeids]hof [met toepassing 
van de bepalingen van artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 alsook van de 
andere wijzigingen van de regeling die in de twee voorgaande alinea's vermeld worden] 
thans vertaald is in een verordenende tekst die er de beginselen van overneemt met betrek-
king tot de uitwerking in de tijd van de ambtshalve herzieningen op basis van een genees-
kundig verslag met het oog op het onderzoek van een aanvraag tot herziening", terwijl de 
nieuwe regeling dezelfde beginselen als de oude bevat wat betreft de datum waarop de 
verschillende beslissingen uitwerking hebben en het onderscheid tussen beslissingen op 
aanvraag, enerzijds, en beslissingen na herziening, anderzijds, in de nieuwe regeling inte-
graal behouden is gebleven, oordeelt ten onrechte dat de verschillende wijzigingen van de 
regeling een omzetting, in een wet, van zijn rechtspraak zijn en schendt bijgevolg alle in 
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerder, die sinds 1 februari 2001 "een integra-

tietegemoetkoming van categorie 3" genoot, "op 25 maart 2002 (lees: 2003) [...] 
een aanvraag tot administratieve en geneeskundige herziening van zijn dossier" 
heeft ingediend, dat de vermindering van zijn graad van zelfredzaamheid, "bij de 
behandeling van die aanvraag", opnieuw en op een lager niveau dan voorheen is 
geëvalueerd en dat de eiser, "op grond van dit onderzoek", op 22 maart 2004 de 
beslissing heeft genomen om hem vanaf 1 april 2003 slechts "een integratietege-
moetkoming [van] categorie 2" meer toe te kennen.

Het arrest beslist dat die administratieve beslissing niet voor 1 april 2004 uit-
werking kon hebben.

Luidens artikel 10, tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voor de wijziging ervan bij 
de programmawet van 24 december 2002, die in werking is getreden op 1 juli 
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2003, kunnen de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of 
de door hem gemachtigde ambtenaren de toegekende tegemoetkomingen ambts-
halve of op aanvraag van de gehandicapte herzien.

Artikel 8, §4, van de wet van 27 februari 1987, zoals gewijzigd door de pro-
grammawet van 24 december 2002, gelast de Koning te bepalen in welke geval-
len een nieuwe beslissing genomen kan worden en op welke datum de nieuwe 
beslissing ingaat.

Artikel 8, §1, vijfde lid, van dezelfde wet, zoals het van toepassing was voor 
de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002, bepaalt dat een 
nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wij-
zigingen voordoen welke de toekenning of de verhoging van de tegemoetkomin-
gen rechtvaardigen.

Volgens de artikelen 21, 10°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref-
fende de  inkomensvervangende tegemoetkoming en de  integratietegemoet-ko-
ming, en 23, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de 
procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap,  in  de versie  toegepast  door het  bestreden arrest, 
wordt ambtshalve tot herziening van het recht op tegemoetkoming overgegaan 
wanneer de gerechtigde niet meer voldoet aan de voorwaarden van verdienver-
mogen of van de graad van zelfredzaamheid.

De beslissing die op een nieuwe aanvraag is genomen, heeft krachtens de arti-
kelen 23, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 en 17, §3, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 22 mei 2003, uitwerking op de eerste van de maand die 
volgt op die tijdens welke de nieuwe aanvraag werd ingediend.

Krachtens de artikelen 23, §2, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 en 
23, §2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003, in de versie toege-
past door het bestreden arrest, heeft de nieuwe beslissing, die een ambtshalve 
herziening, van een integratietegemoetkoming wegens wijziging van het verdien-
vermogen en van de vermindering van zelfredzaamheid van de gerechtigde be-
treft, evenwel uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de kennis-
geving van de beslissing.

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming 
hangt af van de omstandigheid of die beslissing ambtshalve dan wel op een nieu-
we aanvraag is genomen. Dit criterium wordt niet beïnvloed door het feit dat het 
onderzoek van de nieuwe aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich vol-
gens de aanvrager van de tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die 
de toekenning of de verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de ver-
mindering van de integratietegemoetkoming tot gevolg heeft. 

Het arrest dat zijn beslissing grondt op de overweging dat "[de verweerder] 
wel een nieuwe aanvraag heeft ingediend, maar eigenlijk heeft er wel degelijk 
een herziening van ambtswege plaatsgevonden, met een beperking van zijn rech-
ten, terwijl artikel 17 van het koninklijk besluit [van 22 mei 2003] slechts van 
toepassing is op de nieuwe aanvraag wanneer zich volgens de aanvrager wijzi-
gingen hebben voorgedaan die de toekenning of verhoging van de tegemoetko-
mingen rechtvaardigen" en aldus, met betrekking tot hun uitwerking, een beslis-
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sing op een nieuwe aanvraag gelijkstelt met een beslissing die ten gevolge van 
een herziening van ambtswege is genomen, schendt de voormelde bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
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 

de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

20 november 2006 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 581

2° KAMER - 21 november 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - UITSLUITING - VOORWAARDEN

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - MARGINALE 
TOETSING

4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - GEBRUIK VAN ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES 
- BEOORDELING DOOR DE RECHTER - MARGINALE TOETSING

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD 
GRONDRECHT - GEVOLG

1º Het gebruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de 
vervolging van misdrijven is belast, of een aangever met het oog op het leveren van dat  
bewijs  hebben  verkregen  ingevolge  een misdrijf,  een  miskenning  van een  regel  van 
strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van 
het recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid, is  
in principe niet geoorloofd; de rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden 
met  een  onrechtmatig  verkregen  bewijs  hetzij  wanneer  de  naleving  van  bepaalde 
vormvoorwaarden voorgeschreven wordt  op  straffe  van nietigheid,  hetzij  wanneer  de 
begane  onrechtmatigheid  de  betrouwbaarheid  van  het  bewijs  heeft  aangetast,  hetzij  
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wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces1 2  3. 

2º  Het  staat  de  rechter  de  toelaatbaarheid  van  onrechtmatig  verkregen  bewijs  te 
beoordelen in het licht van artikel 6 E.V.R.M., rekening houdende met de elementen van 
de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd  
en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; bij dit oordeel kan de  
rechter,  onder meer,  een of het geheel  van volgende omstandigheden in aanmerking  
nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van  
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat  
de  ernst  van het  misdrijf  veruit  de begane onrechtmatigheid  overstijgt,  hetzij  dat  het  
onrechtmatig verkregen bewijs alleen het materieel  element van het bestaan van het 
misdrijf betreft4 5. 

3º en 4° De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van  
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een  
eerlijk  proces,  voor  zover  de  omstandigheden  waarop  hij  dit  oordeel  grondt,  zijn  
beslissing kunnen rechtvaardigen6.

5º Noch uit artikel 6 E.V.R.M. dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.  
dat  het  recht  op  eerbiediging  van  het  privé-,  het  gezinsleven,  de  woning  en  de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat  
bewijs  met  miskenning  van een door  dit  verdrag of  door  de  Grondwet  gewaarborgd 
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is7. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.0806.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede grief
1.  De grief  voert  schending aan van artikel  28quinquies,  §1,  Wetboek van 

Strafvordering. Dit bepaalt: "Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het op-
sporingsonderzoek geheim. Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te 
verlenen aan het opsporingsonderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die 
dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het 

1 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165.
2 Zie: Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, nr 499 met conclusie A.G. DE SWAEF.
3 Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1106.N, nr 576. 
4 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165.
5 Cass., 2 maart 2005, AR P.04.1644.N, nr 130 met conclusie A.G. VANDERMEERSCH; Cass., 31 okt. 
2006, AR P.06.1016.N, nr.535. 
6 Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1106.N, nr 576. 
7 Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, nr 549 met conclusie A.G. DUINSLAEGER; Cass., 16 nov. 2004, 
AR P.04.1127.N, nr 550 met conclusie A.G. DUINSLAEGER. 
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Strafwetboek."
2. In principe is niet geoorloofd het gebruik van bewijs dat de overheid die met 

de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, of een 
aangever met het oog op het leveren van dat bewijs hebben verkregen ingevolge 
een misdrijf, met miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge 
een schending van het recht op privacy, met miskenning van het recht van verde-
diging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid.

De rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden met een onrechtma-
tig verkregen bewijs:

- hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven 
wordt op straffe van nietigheid;

- hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het be-
wijs heeft aangetast;

- hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eer-
lijk proces.

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te 
beoordelen in het licht van artikel 6 EVRM, rekening houdende met de elemen-
ten van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs 
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan.

Bij dit oordeel kan de rechter, onder meer, een of het geheel van volgende om-
standigheden in aanmerking nemen:

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft be-
gaan;

- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid over-
stijgt;

-  hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element 
van het bestaan van het misdrijf betreft.

De rechter  oordeelt  onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik 
van onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel verenigbaar is met het recht 
op  een  eerlijk  proces,  voor  zover  de  omstandigheden  waarop  hij  dit  oordeel 
grondt, zijn beslissing kunnen rechtvaardigen.

3. Het bestreden vonnis heeft op grond van de voormelde crinteria en op grond 
van de feiten die het onaantastbaar heeft vastgesteld, wettig kunnen oordelen dat 
het onrechtmatig verkregen bewijs mocht worden gebruikt. 

De grief kan niet worden aangenomen.
Eerste grief
4. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM betreffende het recht 

op eerbiediging van zijn privéleven, ook al werden de beelden uiteindelijk niet 
uitgezonden.

5. Noch uit artikel 6 EVRM dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 
EVRM dat het recht op eerbiediging van het privé-, het gezinsleven, de woning 
en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke be-
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paling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is.

6. De appelrechters stellen vooreerst vast "dat geen enkel beeldmateriaal over 
de concrete vaststellingen publiek werd uitgezonden". Zij herinneren "er boven-
dien aan dat een schending van artikel 8 EVRM bij de bewijsgaring niet noodza-
kelijk tot bewijsuitsluiting moet leiden en dat de rechtbank in dat geval hoe dan 
ook de zogenaamde antigoontoets moet doen".

7. Uit het antwoord op de tweede grief blijkt dat de appelrechters de toelaat-
baarheid van het onrechtmatig verkregen bewijs beoordelen. Zij doen dit ook wat 
betreft de aanwezigheid van de cameraman die de vaststellingen heeft gefilmd.

Het bestreden vonnis geeft aan de hand van voormelde criteria de redenen op 
waarom het oordeelt dat hier het onrechtmatig verkregen bewijs mag worden ge-
bruikt, spijts de aanwezigheid van de cameraman.

De grief is aldus gericht tegen een overtollige reden en mitsdien niet ontvanke-
lijk.

(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Van de Steen, Dendermonde en Ph. Van Liefferin-
ge, Dendermonde.

Nr. 582

2° KAMER - 21 november 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATERIEEL BESTANDDEEL 
VORMEN - TOEPASSING

2º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - 
MATERIEEL BESTANDDEEL - OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATERIEEL 
BESTANDDEEL VORMEN - TOEPASSING

1º en 2° Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden  
die samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere 
in tijd  voorafgaat,  verenigd zijn,  namelijk  het bewerken van zijn  onvermogen door de  
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en  
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf  
te gaan1. (Art. 490bis, Sw.)

1 Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0189.N, nr 667
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(DESCAMPS DECORATIE n.v. T. D.)

(A.R. P.06.0830.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. S. Bekaert, Kortrijk, J. Bekaert, Kortrijk en S. Verhoye, Kort-
rijk.

Nr. 583

2° KAMER - 21 november 2006

DESKUNDIGENONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

Noch artikel 962 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling schrijft voor dat de  
rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, geen deskundigenonderzoek  
kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden onderzocht niet in het  
geding is betrokken1. (Art. 962, Ger.W.)

(F. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0844.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De beide eisers voeren in een gemeenschappelijke memorie die aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
De beide eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in zo-

verre dit  gericht tegen de beslissingen die uitspraak doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de Federale Verzekeringen tegen hen.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
8. Het middel heeft enkel betrekking op de burgerlijke rechtsvorderingen van 

de  Federale  Verzekeringen (arbeidsongevallen)  en de Federale  Verzekeringen 
(ongevallen).

9. Krachtens artikel 962 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing 
van een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen 

1 Cass., 7 feb. 2000, AR S.99.0091.N, nr 95.



2388 HOF VAN CASSATIE 21.11.06 - Nr. 583 

of een technisch advies te geven.
Die wetsbepaling noch enige andere, schrijft voor dat de rechter geen deskun-

digenonderzoek kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden 
onderzocht, niet in het geding is betrokken.

10. Het bestreden vonnis oordeelt dat niet tot de aanstelling van een deskundi-
ge kan worden overgegaan omdat de getroffene geen partij in het geding is.

Aldus schendt het artikel 962 Gerechtelijk Wetboek. 
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvorderingen van de Federale Verzekeringen (arbeidsongevallen) en de 
Federale Verzekeringen (ongevallen).

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in vier vijfden van de kosten van hun cassatieberoep, 

houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrech-
ter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, ze-
telende in hoger beroep.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 584

2° KAMER - 21 november 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - BEGIN - CASSATIEBEROEP TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VONNIS - INTERNERING - HOGER BEROEP - ARREST 
DAT DE INTERNERING BEVESTIGT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - 
ONTVANKELIJKHEID

1º  Niet  ontvankelijk  is  de  voorziening  ingesteld  vóór  het  verstrijken  van  de  gewone 
verzettermijn1. (Artt. 187, 373 en 413, Sv.)

1 Cass., 20 okt. 1998, AR P.98.0046.N, nr 448; Cass., 19 jan. 1999, AR P.96.1516.N, nr 29; Cass., 13 
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2º Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen een arrest van het hof van beroep  
dat  het  vonnis  bevestigt  waarbij  de internering  van de beklaagde werd  gelast,  is  de  
memorie die niet getekend is door een advocaat, niet ontvankelijk2. (Art. 420bis, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser zelf voert in een memorie grieven aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het arrest dat de internering van de eiser bevestigt, is bij verstek gewezen.
De eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 8 september 2006, dat is vóór het 

verstrijken van de gewone verzettermijn.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
2. De memorie die niet getekend is door een advocaat, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère  – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 585

2° KAMER - 21 november 2006

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSMANDAAT - KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN DE 
EUROPESE UNIE - OMZETTING IN DE DUITSE RECHTSORDE - DUITSE WET VAN 21 JULI 2004 - 
VERNIETIGING - NIEUWE DUITSE OMZETTINGSWET - GEVOLG

De vernietiging van de Duitse wet van 21 juli  2004 door het Bundesverfassungsgericht  
heeft niet tot gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet  

juni 2000, AR P.00.0480.N, nr 359.
2 Zie Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1234.N, nr 539.
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rechtsgeldig is verleend; krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 kan 
dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden1.  (Artt. 4 tot 37 en 44, 
§3, Wet 19 dec. 2003)

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.1413.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Anders dan het middel aanvoert heeft de vernietiging van de Duitse wet van 

21 juli 2004 door het Bundesverfassungsgericht (arrest van 18 juli 2005) niet tot 
gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet rechts-
geldig is verleend. Krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 
kan dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden. 

1 Het Openbaar Ministerie had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening op andere gronden 
dan deze door het Hof aangenomen. De appelrechters oordeelden immers dat zij uit artikel 44, §3, 
Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsmandaat de rechtsmacht putten om na 
te gaan of, op het moment van het uitvaardigen van het Europees aanhoudingsbevel, het Kaderbesluit 
van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 1992 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en 
de procedures van overlevering was omgezet in de wetgeving waaraan de uitvaardigende rechterlijke 
autoriteit onderworpen is. Dit lijkt logisch: de rechter moet er zich immers van vergewissen of naar 
intern recht de bepalingen van de wet van 19 december 2003 kunnen toegepast worden dan wel of de 
uitleveringswet van 15 maart 1874 of andere bestaande instrumenten op het stuk van uitlevering van 
toepassing blijven. Verder oordeelden de appelrechters ook dat deze controlebevoegdheid los staat 
van de controle nopens het voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel 3 en aan de bepalingen van 
de artikelen 4 tot 8 van de Wet van 19 december 2003, en stelden ze vast dat eiser geen middelen 
putte uit die bepalingen. Met verwijzing naar en met herneming van de vordering van de procureur-
generaal bij het hof van beroep, die alle ter zake dienende elementen bevatte, oordeelden zij tenslotte 
dat  er  geen  gronden  noch  redenen  tot  weigering  van  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel voorhanden waren. Het Openbaar Ministerie was van mening dat op grond van 
deze vaststellingen en redenen de kamer van inbeschuldigingstelling haar bestreden beslissing naar 
recht verantwoordde. Het Hof oordeelde trouwens reeds eerder dat de Belgische rechter die uitspraak 
doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsmandaat niet te oordelen heeft over de 
wettigheid  en  de  regelmatigheid  van  dit  bevel,  maar  enkel  over  de  tenuitvoerlegging  ervan 
overeenkomstig het  bepaalde in de artikelen 4 tot 8 Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees  aanhoudingsmandaat  (Cass.,  25  jan.  2005,  AR  P.05.0065.N,  nr  51).  Het  door  eiser 
ontwikkelde middel, dat een schending van artikel 44, §3, Wet 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsmandaat aanvoerde, bekritiseerde uitsluitend het oordeel van de appelrechters 
dat het Europees aanhoudingsbevel van 3 februari 2005 zijn rechtsgeldigheid behoudt op grond van 
de Duitse wet van 21 juli 2004, die ofschoon vernietigd bij arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof 
van 18 juli 2005, op het moment van de uitvaardiging van toepassing was. Bijgevolg concludeerde 
het Openbaar Ministerie dat het middel zich richtte tegen een overtollige reden zodat het, zelfs al 
ware het gegrond, niet tot cassatie kon leiden en dus niet ontvankelijk was
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2. Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Debruyne  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 586

2° KAMER - 21 november 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- TITEL VAN VRIJHEIDSBEROVING VOOR DRIE MAANDEN - INVRIJHEIDSTELLING OP INDIENING VAN EEN 
VERZOEKSCHRIFT - VOORWAARDE - TERMIJN

Wanneer het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis 
handhaaft, kan in het geval dat dit arrest een titel van vrijheidsberoving oplevert voor drie  
maanden te rekenen vanaf de beslissing, een verzoekschrift in de zin van artikel 22bis,  
eerste lid  Voorlopige Hechteniswet,  slechts ingediend worden ten vroegste vijf  dagen  
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van de  
kamer  van  inbeschuldigingstelling  dat  de  voorlopige  hechtenis  handhaaft.  (Artt.  22, 
tweede lid, 22bis, eerste en tweede lid en 30, §4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1445.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel bekritiseert het oordeel van de appelrechters dat het door de ei-

ser neergelegd verzoekschrift in toepassing van artikel 22bis Voorlopige Hechte-
niswet niet ontvankelijk was.
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2. Artikel 22, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat wanneer het 
feit dat bij de raadkamer aanhangig is gemaakt, een feit betreft waarop artikel 2 
van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden niet van toe-
passing is, de raadkamer om de drie maanden uitspraak doet over het handhaven 
van de voorlopige hechtenis.

Artikel 22bis, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat wanneer een be-
schikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis is genomen met toepas-
sing van artikel 22, tweede lid, de invrijheidstelling kan worden verleend op in-
diening van een verzoekschrift dat de inverdenkinggestelde richt aan de raadka-
mer.

Overeenkomstig artikel 22bis,  tweede lid, Voorlopige Hechteniswet kan het 
verzoekschrift  worden ingediend van maand tot  maand en voor  het  eerst  ten 
vroegste vijf dagen vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te reke-
nen van de beschikking die genomen is met toepassing van artikel 22, tweede lid 
van die wet.

Artikel  30, §4, Voorlopige Hechteniswet bepaalt  dat wanneer hoger beroep 
wordt ingesteld tegen de bij artikelen 22, tweede lid en 22bis bedoelde beschik-
king, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling een titel van vrijheids-
beroving oplevert voor drie maanden te rekenen van de beslissing.

3. Uit deze wetsbepalingen volgt dat wanneer het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis handhaaft, een verzoekschrift in 
de zin van artikel 22bis, eerste lid Voorlopige Hechteniswet, overeenkomstig ar-
tikel  22bis,  tweede lid,  slechts kan ingediend worden ten vroegste vijf  dagen 
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. L. Augustyns, Antwerpen en M. Bartholomeeusen, Antwerpen.

Nr. 587
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2° KAMER - 22 november 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - DEFINITIEVE 
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE VEROORDELING ZIJN 
GEPLEEGD - GEZAG VAN GEWIJSDE - STRAFVORDERING - GEVOLG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE 
VEROORDELING ZIJN GEPLEEGD - EENHEID VAN OPZET - GEZAG VAN GEWIJSDE - STRAFVORDERING 
- GEVOLG

3º STRAFVORDERING - DEFINITIEVE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - ANDERE 
MISDRIJVEN DIE VÓÓR DIE VEROORDELING ZIJN GEPLEEGD - EENHEID VAN OPZET - GEZAG VAN 
GEWIJSDE - GEVOLG

4º STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE 
VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat  
misdrijven  die  reeds  het  voorwerp  waren  van  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  
beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat  
zij  bewezen  zouden  zijn,  aan  die  beslissing  voorafgaan  en  samen  met  de  eerste 
misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig  
opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met  
die bepaling heeft de wetgever de grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering  
opgeheven die is afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met  
het collectief misdrijf1. (Art. 65, tweede lid, Sw.)

4º De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw., volgens welke de strafrechter  
bij  de  straftoemeting  rekening  houdt  met  de  reeds  uitgesproken  straffen  is  niet  
toepasselijk wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet ingetrokken  
maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling2.  (Art. 65, tweede lid, 
Sw.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN  T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0925.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 mei 2006 in hoger be-

roep gewezen door de correctionele rechtbank te Bergen. 
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, nr 534; J. de CODT, “Le nouvel article 65 du Code pénal 
ou la législation du délit collectif”. J.T., 1995, p. 291; Christine DERENNE-JACOBS, “L'autorité de chose 
jugée”, C.U.P. VII van 8 maart 1996, p. 53 en 54.
2 Zie Cass., 17 okt. 2000, AR P.98.1337.N, nr 553.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvor-
dering voor de telastleggingen dronkenschap aan het stuur en weigering van de 
ademtest niet ontvankelijk verklaart :

Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 65, tweede lid, van 
het Strafwetboek aanvoert :

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, van het Strafwet-
boek, vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en 
die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing vooraf-
gaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uit-
voering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting reke-
ning met de reeds uitgesproken straffen.

Met die bepaling heeft de wetgever de grond van niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering opgeheven die is afgeleid uit de exceptie van het gezag van ge-
wijsde in combinatie met het collectief misdrijf.

Nadat de appelrechters hebben geoordeeld dat "de feiten van weerspannigheid 
[berecht op 27 april 2004, samen met de telastleggingen die bij hen aanhangig 
waren gemaakt] de uiting waren van eenzelfde misdadig opzet", hebben zij, reke-
ning houdend met "het gezag van gewijsde van het [op die dag] door de Correcti-
onele Rechtbank te Bergen gewezen vonnis waarbij de opschorting van de uit-
spraak van de veroordeling aan de [eiser] is toegekend", de strafvordering met 
toepassing van het voormelde artikel 65, tweede lid, niet ontvankelijk verklaard.

Aldus hebben zij hun beslissing niet naar recht verantwoord.
Er is geen grond om hier het middel te onderzoeken dat door de eiser wordt 

aangevoerd, dat niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwij-
zing kan leiden. 

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de strafvor-
dering niet ontvankelijk verklaart wat de overtreding van artikel 8.3, tweede lid, 
van het Wegverkeersreglement betreft : 

Over het middel :
Vermits het voormelde artikel 65, tweede lid, verwijst naar de "reeds uitge-

sproken straffen", sluit die bepaling uit dat zij toepasselijk is wanneer de eerder 
berechte feiten zijn uitgelopen op, zoals te dezen, een niet ingetrokken maatregel 
van opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

Het middel is gegrond.
Het Hof kan evenwel de bekritiseerde redenen waarop de beslissing steunt ver-

vangen  door  een  juridische  grondslag  die  het  beschikkend  gedeelte  verant-
woordt. Immers :

- op de verkeersovertreding van 21 april 2003 was de verjaringstermijn van 
een jaar van toepassing die bij artikel 68 van de Wegverkeerswet is bepaald;

- de aanvankelijke verjaringstermijn werd de laatste maal onderbroken op 14 
februari 2004, de datum van de dagvaarding om voor de politierechtbank te ver-
schijnen;
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- de tweede verjaringstermijn, van dezelfde duur en die vanaf die dag is begin-
nen lopen, werd een eerste maal geschorst vanaf 5 mei 2004, de dag van de inlei-
ding van de strafvordering voor de politierechtbank, tot 26 juni 2004, de dag 
waarop het openbaar ministerie, als enige appellant, hoger beroep had ingesteld, 
en vervolgens een tweede maal voor de duur van een jaar vanaf de inleiding van 
de strafvordering, op 5 juli 2004, voor de appelrechters;

- niettegenstaande die schorsingsperiodes die op het feit toepasselijk waren, 
vermits het werd gepleegd vóór de inwerkingtreding, op 1 september 2003, van 
artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002, was de tweede verjaringstermijn van een 
jaar aldus verlopen op 23 mei 2006, de dag waarop het bestreden vonnis werd 
gewezen.

Aangezien de beslissing van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wet-
tig is, volgt daaruit dat, ook al is het middel gegrond, het niet tot vernietiging kan 
leiden, zodat het niet ontvankelijk is.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de strafvordering voor de telast-
leggingen dronkenschap aan het stuur en weigering van de ademtest niet ontvan-
kelijk verklaart.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat.

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

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 588

2° KAMER - 22 november 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE 
ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - AARD
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3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
- WERKGEVER - AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - VERJARING - REDENEN VAN DE SCHORSING - 
INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - WERKGEVER - 
AMBTSHALVE VEROORDELINGEN - VERJARING - REDENEN VAN DE SCHORSING - INSTELLEN VAN DE 
STRAFVORDERING

1º en 2° De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.-Wet bepaalde  
bedrag,  is  geen straf  maar een bijzondere  wijze van herstel,  waarvan de toepassing  
vereist dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet  
verjaard  zijn  zoals  in  artikel  42  van  die  wet  is  bepaald1.  (Artt.  35  en  42,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969)

3º  en  4°  Het  instellen  van  de  strafvordering  schorst  de  verjaring  niet  van  de  
schuldvorderingen van sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij  
artikel 42, R.S.Z.-Wet is bepaald.  (Artt. 35 en 42, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 
1969)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0953.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 11 april 2005 en 22 

mei 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiseressen, de N.V.'s Nickel Services en Euro Citymo, voeren een middel 

aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit ar-
rest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
F. Over de cassatieberoepen ingesteld door de N.V.'s Nickel Services en Euro 

Citymo tegen het arrest, op 22 mei 2006 gewezen, dat
1. zegt dat de eiseressen niet burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de geld-

boeten die de eiser zijn opgelegd en voor de kosten :
De cassatieberoepen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. hen ambtshalve veroordeelt om de verweerder een vergoeding te betalen 

wegens de ontdoken sociale bijdragen :
Over het middel :
Het middel voert met name de schending aan van de artikelen 35 en 42 van de 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 34 van het 

1 Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1773.F, nr 585.
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Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de voormelde wet.
Artikel 35 van de Wet van 27 juni 1969 straft de werkgever, zijn aangestelden 

of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven door die 
wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. De rechter die deze straf uitspreekt moet, 
naar luid van het voormelde artikel zoals het op het ogenblik van de feiten van 
toepassing was, ambtshalve de werkgever veroordelen tot betaling aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid, van het bedrag van de bijdragen, bijdrageopsla-
gen en verwijlinteresten die hem niet waren gestort.

De ambtshalve veroordeling tot betaling van dit bedrag is geen straf maar een 
bijzondere wijze van herstel waarvan de toepassing vereist dat de bijdragen nog 
wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard zijn zoals in artikel 42 van de wet is 
bepaald.

Na in  het  eerste  lid  de  verjaringstermijn  van de  schuldvorderingen  van de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid ten laste van de werkgevers te heb-
ben vastgesteld, bepaalt het voormelde artikel 42 dat die verjaring wordt gestuit, 
hetzij op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, hetzij door een aangetekende brief van de Rijksdienst voor sociale ze-
kerheid aan de werkgever of door een aangetekende brief van de werkgever aan 
de genoemde Rijksdienst, hetzij door de betekening van een dwangbevel tot in-
vordering van de aan de schuldeiser verschuldigde bedragen.

Overigens, krachtens datzelfde artikel 42 en artikel 34 van het Koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, gaat de 
verjaring in de dag na het verstrijken van de maand volgend op het kwartaal 
waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.

Op de terechtzitting van het hof van beroep van 24 oktober 2005 hebben de ei-
seressen een conclusie neergelegd waarin zij aanvoeren dat bij ontstentenis van 
een verjaringstuitende daad, de verjaring bereikt was voor alle bijdragen bedoeld 
in de telastlegging I.1.A.1, waarvan de feiten werden gepleegd tussen 31 juli 
1993 en 1 november 1996, en in de telastlegging I.1.A.2, waarvan de feiten wer-
den gepleegd tussen 31 juli 1993 en 1 februari 1997.

Om te beslissen dat de feiten niet verjaard zijn en de eiseressen te veroordelen 
om aan de schuldeiser een provisionele vergoeding te betalen op het bedrag van 
de ontdoken bijdragen,  vermeldt  het  arrest  dat  die  schuldvordering "zodra de 
strafvordering geldig is ingesteld en tot de afwikkeling ervan, niet kan blijven 
verjaren volgens de mechanismen van artikel 42". 

Het arrest onderwerpt aldus de verjaring van de schuldvorderingen die in de 
ambtshalve veroordeling zijn bedoeld aan een opschortende voorwaarde waarin 
geen enkele van de opeenvolgende versies van de toepasselijke wettelijke bepa-
lingen voorziet.

Artikel 26 van de Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 
het wetboek van strafvordering, door het arrest vermeld onder de bepalingen die 
het zegt toe te passen, kan die beslissing niet verantwoorden vermits de ambts-
halve veroordeling niet op de burgerlijke rechtsvordering is uitgesproken.

Het middel is bijgevolg gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 22 mei 2006 in zoverre het ambtshalve de 

eiseressen, de naamloze vennootschappen Nickel Services en Euro Citymo, ver-
oordeelt om aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een provisionele vergoe-
ding te betalen wegens de ontdoken bijdragen die sub I.1.A.1 en I.1.A.2 aan J.-L. 
V. worden ten laste gelegd.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de naamloze vennootschappen Nickel Services en Euro 

Citymo in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en laat het overige van 
de voormelde kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt ieder van de overige eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 589

2° KAMER - 22 november 2006

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
HANDELSVENNOOTSCHAP - FEITEN GEPLEEGD VÓÓR 3 JULI 1999 - NATUURLIJKE PERSOON - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - VOORWAARDEN

De  bestraffing  van  de  misdaden  en  wanbedrijven  die  voor  rekening  van  een 
handelsvennootschap  zijn  gepleegd  of  die  een  intrinsiek  verband  hebben  met  de  
verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, en die gepleegd zijn  
vóór de inwerkingtreding, op 3 juli 1999, van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de  
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, veronderstelt dat de rechter bij  
een natuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt; daarvoor komt 
met name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, ook al is  
die persoon geen orgaan ervan1. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1133.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 23 mei 1990, AR 8109, nr 558; Alain DE NAUW, “La délinquance des personnes morales 
et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge”, noot onder Cass., 23 mei 1990, 
R.C.J.B., 1992, p. 550. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 

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

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring die tegen de eiseres is ingesteld :
Over het eerste middel :
De eiseres voert aan dat de appelrechters door haar, om de redenen die in het 

bestreden arrest zijn vermeld, schuldig te verklaren aan valsheid in geschriften 
en oplichting gepleegd tussen 1 maart 1992 en 29 maart 1996, de wettelijke be-
palingen schenden die deze misdrijven beteugelen, die welke de strafbare deelne-
ming definiëren en artikel 149 van de Grondwet.

In hoofdzaak wordt de appelrechters verweten dat zij die misdrijven aan de ei-
seres hebben ten laste gelegd zonder vast te stellen dat zij bevoegd was om op te 
treden in naam en voor rekening van het makelaarskantoor, ten gunste waarvan 
de voormelde valsheden en oplichtingen werden gepleegd.

De misdaden en wanbedrijven die voor rekening van een handelsvennootschap 
zijn gepleegd of die intrinsiek verbonden zijn met de verwezenlijking van haar 
doel of de waarneming van haar belangen, brengt de strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid van de rechtspersoon niet in het geding wanneer zij, zoals te dezen, 
gepleegd zijn vóór de inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.

De beteugeling van die misdrijven veronderstelt dus dat de rechter bij een na-
tuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt. Daarvoor komt 
met name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, 
ook al is die persoon geen orgaan ervan.

Om de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk te verklaren voor de misdrijven 
die het haar ten laste legt, preciseert het arrest de feitelijke gegevens van de zaak 
waaruit de rechters hebben afgeleid dat de schuldige handelingen aan haar per-
soonlijk zijn toe te schrijven.

Het arrest stelt immers vast dat de eiseres in haar hoedanigheid van bediende 
van een makelaarskantoor is tussengekomen bij het opstellen van valse stukken 
tot staving van kredietaanvragen met het oog op het bedriegen van de leenmaat-
schappijen inzake de kredietwaardigheid van de kandidaat-ontleners. Volgens de 
appelrechters heeft de eiseres bewust gehandeld, in samenspraak met de andere 
beklaagden, teneinde bedragen te verkrijgen die zonder die manoeuvres niet zou-
den zijn toegekend, en aldus het bedrijf waar zij werkte commissielonen te ver-
schaffen op de bedrieglijk verkregen leningen.

Het arrest oordeelt dat noch het ondergeschikt dienstverband dat tussen de ei-
seres en haar werkgever bestond, noch de intieme verhouding die zij  met de 
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zaakvoerder heeft gehad, noch het door haar vermelde weinig hoogstaand niveau 
van opleiding, specifieke omstandigheden waren die haar vrije wil uitschakelden 
of haar om reden van onoverkomelijke dwaling, rechtvaardigden.

De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en 
verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres in zoverre 

het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die 
door de verweersters zijn ingesteld,  uitspraak doen over  de omvang van hun 
schadeposten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. J. Vossen, Brussel.

Nr. 590

2° KAMER - 22 november 2006

BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONWETTIGHEID VAN EEN BEWIJS - GEVOLG

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt, in feite en bijgevolg  
op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit onwettig bewijs al dan niet  
aan de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, zodat het recht op een eerlijk  
proces onherroepelijk  is  aangetast;  de  rechter  kan oordelen  dat  dit  recht  niet  in  het  
gedrang komt wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het door nietigheid  
aangetaste bewijsmateriaal en de door het onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren1.  

(G. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1155.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat in 

dezelfde taal, op 22 juni 2006 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, cor-

1 Zie Cass., 18 april 2001, AR P.01.0033.F, nr 212. 
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rectionele kamer.
Bij beschikking van 3 augustus 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-

slist dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter  te  Eupen  waar  processen-verbaal  zijn  aanhangig  ge-

maakt waarin de eiser de hoedanigheid van militair heeft, heeft op 10 maart 2003 
een bevel tot huiszoeking uitgevaardigd om in diens woonplaats alle stukken of 
voorwerpen op te sporen om de klacht die door de verweerder tegen hem is inge-
diend wegens verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, aannemelijk 
te maken.

Drie computers werden tijdens de huiszoeking van 19 maart 2003 in beslag ge-
nomen.

De eiser werd diezelfde dag door plaatselijke politieagenten verhoord, alsook 
de volgende dag, op 20 maart 2003, door de onderzoeksrechter die een aanhou-
dingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd.

Op 21 maart 2003 heeft de krijgsauditeur bij de permanente Krijgsraad zitting 
houdende te Brussel, de procureur des Konings te Eupen medegedeeld dat de ei-
ser beroepsonderofficier was, ingedeeld bij het administratief detachement van 
het ministerie van Landsverdediging.

Bij beschikking van 25 maart 2003 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Eupen de zaak aan de onderzoeksrechter onttrokken en verwe-
zen naar de rechterlijke commissie van de voormelde Krijgsraad.

De hoofdgriffier van die rechterlijke commissie heeft het dossier op 15 decem-
ber 2003, tot beschikking overgemaakt aan de procureur des Konings te Eupen, 
om het opnieuw bij de onderzoeksrechter aanhangig te maken, overeenkomstig 
artikel 33 van de Wet van 10 april 2003 tot regeling van de rechtspleging voor de 
militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen 
naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd.

De raadkamer van de Rechtbank van Eerste aanleg te Eupen heeft het onder-
zoek op 28 juni 2005 afgesloten met een beschikking waarbij de eiser naar de 
correctionele rechtbank van dit rechtsgebied wordt verwezen wegens met name 
de feiten die in het bevel tot aanhouding zijn bedoeld. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die op de straf-

vordering,
1. de eiser voor de vierde telastlegging vrijspreekt :
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. de eiser wegens de drie overige telastleggingen veroordeelt :
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Over het eerste middel :
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij zich beroept op zijn hoeda-

nigheid van militair en aanvoert dat de onderzoeksrechter in maart 2003 niet be-
voegd was om de woning van een lid van de strijdkrachten te doorzoeken.

Hij heeft geconcludeerd tot nietigheid van die onderzoekshandeling en van het 
bewijsmateriaal dat erdoor is verkregen.

Het arrest beantwoordt die conclusie door het verweer te ontmoeten. De appel-
rechters beslissen immers de bewijzen te weren die door de onwettige huiszoe-
king waren verkregen en spreken de eiser voor de vierde telastlegging vrij, aan-
gezien die voortvloeit uit gegevens uit het op onregelmatige wijze in beslag ge-
nomen informaticamateriaal.

Het arrest beslist, door een beoordeling in feite waarover het Hof geen afkeu-
rend oordeel mag vellen, dat de overige bewijsgegevens die in het dossier zijn 
vermeld niet op de nietig verklaarde onderzoeksmaatregel steunen.

De appelrechters dienden daarenboven niet de reden op te geven waarom de 
nietigheid van de huiszoeking de onderzoeksopdrachten op grond waarvan drie 
telastleggingen bewezen zijn verklaard ongeschonden heeft gelaten.

Aangezien de conclusie die door de eiser is ingediend alleen maar het bestaan 
bevestigt van een oorzakelijk verband tussen de onderzoeksopdracht die nietig is 
verklaard en de bekentenissen van de eiser, diende zijn conclusie door het arrest 
slechts beantwoord te worden met de bewering van het tegendeel.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
De eiser voert aan dat met schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot Be-

scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het be-
wijs van zijn schuld niet naar recht werd geleverd. Die grief wordt afgeleid uit 
het niet bevoegd zijn van de onderzoeksrechter die een huiszoeking in de woning 
van de eiser heeft bevolen.

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt om in fei-
te en bijgevolg op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit on-
wettig bewijs al dan niet aan de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, 
zodat het recht op een eerlijk proces onherroepelijk is aangetast. De rechter kan 
oordelen dat dit recht niet in het gedrang komt wanneer er geen oorzakelijk ver-
band bestaat tussen het door nietigheid aangetaste bewijsmateriaal en de door het 
onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren.

Uit geen enkele overweging van het arrest volgt dat de appelrechters de nietig-
heid van de litigieuze huiszoeking overnemen of dat zij de schuld van de eiser 
afleiden uit bekentenissen die langs die weg verkregen zijn.

Het middel steunt weliswaar op de bewering dat de eiser de feiten alleen maar 
wegens de resultaten van de huiszoeking heeft bekend, d.w.z. op het ogenblik 
waarop hij werd geconfronteerd met de analyse van de informaticagegevens die 
in zijn woning in beslag zijn genomen. Niettemin is die bewering niet terug te 
vinden in de conclusie die bij de appelrechters aanhangig is gemaakt en vindt zij 
geen steun in de redenen van het arrest.
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Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering die door de verweerder 
tegen de eiser is ingesteld, uitspraak doet over de omvang van de schade.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. A. Keutgen, Eupen.

Nr. 591

2° KAMER - 22 november 2006

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET - TOETSING DOOR DE 
RECHTER

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE GRONDWET - TOETSING DOOR DE 
RECHTER

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN - TOETSING DOOR DE 
RECHTER - GRENZEN

4º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - 
BESLUITEN EN VERORDENINGEN - OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN - TOETSING DOOR DE 
RECHTER - GRENZEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - VOORRECHT 
VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

6º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHT 
OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - VOORRANG VAN RECHTSMACHT - RECHTEN VAN HET 
SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT 
- RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING
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8º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ARTIKEL 59, GRONDWET 1994 - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING

10º STRAFVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET STRAFGERECHT - 
PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER - INLEIDING VAN DE 
STRAFVORDERING

1º en 2° De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en  
plaatselijke  besluiten  en  verordeningen  toe  te  passen,  met  inbegrip  van  de  niet  
verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn  
met de Grondwet1. (Art. 159, Gw. 1994)

3º en 4° Ofschoon het toezicht,  mits opwerpen van een exceptie,  dat door artikel  159,  
Grondwet is ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen 
bestraffing toe wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159, Gw. 1994)

5º en 6° Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld,  
niet  het  recht  om  zelf  de  strafvordering  op  gang  te  brengen  tegen  degene  die  zij  
beschuldigt2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

7º, 8°, 9° en 10° Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de  
vervolging regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen 
degene die hij beschuldigt. (Art. 59, Gw. 1994)

(C. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1173.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht en in een verzoekschrift dat op 
20 juli 2006 op de griffie van het hof van beroep is ontvangen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiser tegen de 

verweerster niet ontvankelijk. Die beslissing is gegrond op artikel 59, vierde lid, 
van de Grondwet, naar luid waarvan de vervolging in strafzaken van een lid van 
een van beide Kamers, tijdens de zitting, enkel kan worden ingesteld door de 

1 Zie Cass., 22 maart 1993, AR 9512, nr 154; Cass., 8 april 2003, AR P.02.1165.N, nr 233; Marc 
UYTTENDAELE, Precis de droit constitutionnel belge, Brussel, Bruylant, 2001, p. 132, nr 124.
2 Cass., 28 juni 2006, AR P.06.0427.F, nr.362. 
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ambtenaren van het openbaar ministerie en de bevoegde ambtenaren
Volgens de eiser schendt het  arrest de voormelde grondwettelijke bepaling, 

vermits de appelrechters, door de data van de opening en het afsluiten van de 
parlementaire zitting niet te preciseren, niet hebben onderzocht of de datum van 
25 augustus 2005 waarop de onderzoeksmagistraat de burgerlijke partijstelling 
heeft ontvangen, tijdens of buiten de sessie valt. De eiser leidt daaruit af dat het 
arrest niet regelmatig met redenen is omkleed.

In de conclusie die hij op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldiging-
stelling van 19 juni 2006 heeft neergelegd, heeft de eiser aangevoerd, en daaruit 
machtsoverschrijding afgeleid, dat de zitting gesloten werd "twee maanden na 
het begin van het parlementair verlof in juli en de dag vóór de nieuwe zitting", 
aangezien deze "naar luid van artikel 44 van de Grondwet, pas de tweede dins-
dag van oktober kan aanvatten".

De eiser heeft dus niet aangevoerd dat zijn burgerlijke partijstelling op 25 au-
gustus 2005 voor de onderzoeksrechter plaatsvond na het sluiten van een parle-
mentaire zitting en vóór de opening van de volgende.

De gewone parlementaire zitting 2004-2005 werd gesloten bij Koninklijk be-
sluit van 31 augustus 2005, in werking getreden op maandag 10 oktober 2005.

Het arrest schendt dus niet artikel 59, vierde lid, van de Grondwet, door vast te 
stellen dat de eiser zich tijdens de zitting burgerlijke partij heeft gesteld.

Voor het overige dienden de appelrechters niet te onderzoeken of de parlemen-
taire zitting 2004-2005 vóór 25 augustus werd gesloten, vermits de conclusie die 
bij hen aanhangig was gemaakt op de bewering van het tegendeel berustte.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Voor de bodemrechters heeft de eiser aangevoerd dat de regering "de slechte 

gewoonte heeft aangenomen om, ieder jaar eind september, een Koninklijk be-
sluit te publiceren waarin de dag van het aflopen van de parlementaire zitting 
wordt gepreciseerd, welke samenvalt met de dag waarop de nieuwe zitting wordt 
geopend". Hij leidt daaruit af dat de Koning aldus zijn bevoegdheid overschrijdt, 
in zoverre het aan de hoven en rechtbanken staat om, krachtens artikel 159 van 
de Grondwet, te "weigeren gevolg te geven aan het koninklijk besluit dat de par-
lementaire zitting in september afsluit en voor recht te zeggen dat de burgerlijke 
partijstelling van augustus 2005 [...] volkomen ontvankelijk is".

Het arrest verwerpt dit verweer met de vermelding dat de rechter niet bevoegd 
is om te oordelen of een koninklijk besluit al dan niet in overeenstemming is met 
de Grondwet.

Het middel voert aan dat de hoven en rechtbanken de bevoegdheid hebben die 
het arrest hen ontzegt.

In tegenstelling tot wat het  arrest aanvoert kunnen en moeten de gerechten 
zelfs weigeren om de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verorde-
ningen toe te passen, met inbegrip van de niet verordenende bepalingen die op 
dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn met de Grondwet.
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De reden wordt dus terecht bekritiseerd.
De eiser heeft niettemin gevorderd dat het hof van beroep zijn burgerlijke par-

tijstelling ontvankelijk zou verklaren, hoewel ze tijdens de parlementaire zitting 
is gebeurd, vermits de Koning zijn bevoegdheid heeft overschreden door haar 
niet vroeger te sluiten.

De ongrondwettelijkheid die door de eiser aan het onderzoek van de appel-
rechters is onderworpen betrof dus geen welbepaald koninklijk besluit maar het 
ontbreken ervan de dag waarop hij zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159 
van de Grondwet is ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, 
laat dit geen bestraffing toe wegens het niet bestaan ervan.

Hieruit volgt dat het middel, ook al is het gegrond, niet tot vernietiging kan lei-
den en bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

Over het derde middel :
De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat het monopolie dat door ar-

tikel 59, vierde lid, van de Grondwet, aan het openbaar ministerie is voorbehou-
den, de artikelen 6.1, 13 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schond.

Om te beslissen dat de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvorde-
ring van de eiser de rechten niet schendt die bij het voormelde artikel 6.1 zijn ge-
waarborgd, beperkt het arrest zich ertoe te oordelen dat die bepaling, in de regel, 
niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten beslis-
sen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken.

De eiser werpt op dat het aangevoerde artikel eveneens slaat op de gerechten 
die beslissen over betwistingen inzake de burgerlijke rechten en verplichtingen 
en dat dit het geval is wanneer, zoals te dezen, de kamer van inbeschuldigingstel-
ling uitspraak moet doen over een grond van niet-ontvankelijkheid die de burger-
lijke partij wordt tegengeworpen.

Artikel 6.1 van het Verdrag geeft evenwel de partij die beweert door een mis-
drijf te zijn benadeeld, niet het recht om zelf de strafvordering op gang te bren-
gen tegen degene die zij beschuldigt.

Weliswaar, wanneer een dergelijk recht door de interne rechtsorde van een 
Lidstaat is bepaald, zijn de waarborgen die door de voormelde verdragsbepaling 
zijn vastgelegd toepasselijk op de rechtspleging die de benadeelde partij over-
eenkomstig de interne wetgeving op gang heeft kunnen brengen.

Artikel 59 van de Grondwet kent evenwel dit recht niet toe aan het slachtoffer 
van de misdrijven waarvan het de vervolging regelt.

De niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van de eiser kan bij-
gevolg het voormelde artikel 6.1 niet schenden, aangezien dit niet dient om ter 
zake een rechtspleging te creëren die het intern recht niet kent.

In zoverre kan het middel, ook al was het gegrond, niet tot vernietiging leiden 
en is het bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Voor het overige beantwoordt het arrest de conclusie van de eiser en verant-
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woordt het de beslissing van het hof van beroep naar recht, door te oordelen, 
enerzijds, wat artikel 13 van het Verdrag betreft, dat het effectieve rechtsmiddel 
niet noodzakelijk bestaat uit een bescherming van de strafrechter maar ook kan 
voortvloeien uit de toegang tot de burgerlijke gerechten, en anderzijds, wat arti-
kel 14 betreft, dat het stelsel van de parlementaire onschendbaarheid niet steunt 
op een verschillende behandeling zonder objectieve en redelijke verantwoording.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Moureaux, Brussel en P. Hubain, Brussel.

Nr. 592

2° KAMER - 22 november 2006

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET VAN 5 MAART 1998 - ARTIKEL 3, 
§1 - PERSONEELSCOLLEGE - ONDERZOEK VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

De termijn binnen welke het personeelscollege, nadat de veroordeelde is gehoord, moet  
onderzoeken  of  hij  de  voorwaarden  vervult  waarvan  artikel  2,  Wet  Voorwaardelijke  
Invrijheidstelling  zijn  vrijlating  doet  afhangen,  is  niet  voorgeschreven  op  straffe  van 
nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechtspleging tot het verkrijgen 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling; overschrijding van die termijn leidt bijgevolg niet  
tot vernietiging van een beslissing die een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel  
verwerpt1. (Art. 3, §1, eerste lid, Wet 5 maart 1998)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 30 augustus 2006 gewe-

zen door de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling te Bergen. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 14 juni 2000, AR P.00.0513.F, nr 365; Cass., 10 dec. 2003, AR P.03.1395.F, nr 637; 
Cass., 17 maart 2004, AR P.04.0210.F, nr 151.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 3, §1, van de Wet van 5 maart 1998 betreffende de voor-

waardelijke invrijheidstelling, moet het personeelscollege, nadat de veroordeelde 
is gehoord, onderzoeken of de voorwaarden waarvan artikel 2 van de voormelde 
wet zijn invrijheidstelling afhankelijk maakt, vervuld zijn wat hem betreft. Dit 
onderzoek moet gebeuren drie maanden vooraleer de veroordeelde tot  één of 
meer vrijheidsbenemende straffen, naargelang het geval, één of twee derden van 
deze straffen heeft ondergaan.

De eiser voert aan dat het personeelscollege zijn dossier niet binnen de gestel-
de termijn heeft onderzocht.

De termijn die bij het voormelde artikel 3, §1, is bepaald is niet voorgeschre-
ven op straffe van nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechts-
pleging tot het verkrijgen van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Overschrij-
ding van die termijn leidt bijgevolg niet tot vernietiging van een beslissing die 
een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel verwerpt.

De grief faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 593

2° KAMER - 22 november 2006

1º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - 
VOORWAARDEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - 
AFSLUITEN VAN HET ONDERZOEK - VOORWAARDEN

3º ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING HOUDENDE HET BEVEL TOT MEDEDELING - 
LOPENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - REGELMATIGHEID

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING HOUDENDE HET 
BEVEL TOT MEDEDELING - LOPENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - REGELMATIGHEID

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - DOSSIER 
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VAN DE RECHTSPLEGING - INHOUD

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - DOSSIER VAN 
DE RECHTSPLEGING - INHOUD

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - CASSATIEMIDDEL - ONVOLLEDIG 
DOSSIER – VERZUIM OM STUKKEN TE VOEGEN - RECHT VAN VERDEDIGING

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - CASSATIEMIDDEL - ONVOLLEDIG DOSSIER – VERZUIM OM STUKKEN TE VOEGEN

1º en2° De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter  onttrokken door de beslissing 
waarbij  de  raadkamer  haar  rechtsmacht  m.b.t.  de  strafvordering  volledig  heeft  
uitgeoefend1. (Art. 133, Sv.)

3º en 4° De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter  en  ook  al  bepaalt  artikel  127,  §1,  eerste  lid,  Sv.,  dat  de  
onderzoeksrechter  het  dossier  aan de procureur  des Konings  overzendt  wanneer  hij  
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het  
oog  op  het  afsluiten  van  het  onderzoek  over  te  zenden  terwijl  er  nog 
onderzoeksopdrachten lopen. (Art. 127, §1, eerste lid, Sv.)

5º  en  6°  Wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  in  zake  voorlopige  hechtenis 
uitspraak doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier  
nemen2. 

7º  en  8°  Een  inverdenkinggestelde  wiens  voorlopige  hechtenis  door  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  werd  gehandhaafd,  kan  geen  miskenning  van  zijn  recht  van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn  
raadsman  ter  beschikking  gestelde  dossier,  wanneer  uit  de  stukken waarop  het  Hof  
vermag acht  te  slaan niet  blijkt  dat  hij  voor  de  kamer  van inbeschuldigingstelling  de  
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan  
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van  
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd3.  
(Artt. 21, §3, en 30, Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Cass., 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17.
2 Zie Cass., 30 april 2003, AR P.03.0590.F, nr 273; Cass., 5 aug. 2003, AR P.03.1101.F, nr 398. 
3 Zie Cass., 19 sept. 2001, AR P.01.1274.F, nr 476.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-

sing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering is gewezen:
Over het eerste middel :
Het arrest beslist dat de beschikking houdende het bevel tot mededeling "een 

fase inzet waarbij het voor de inverdenkinggestelde mogelijk is aanvullende on-
derzoeksopdrachten te vorderen en die hem dus geen enkel nadeel kan berokke-
nen [en] dat uit het feit dat sommige onderzoeksopdrachten momenteel nog aan 
het binnenkomen zijn, geen schending van de rechten [van de eiser] kan worden 
afgeleid, aangezien [de eiser] niet aanvoert waaruit die schending bestaat".

Aldus beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser,  waarin de 
miskenning van de algemene rechtsbeginselen wordt aangevoerd van, enerzijds, 
de eerbiediging van het recht van verdediging, en anderzijds, de loyaliteit in de 
bewijsvoering, zonder dat zij de argumenten van de eiser moeten beantwoorden 
die geen afzonderlijke middelen uitmaakten.

Voor het overige wordt de zaak alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken 
door de beslissing waarbij de raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvorde-
ring volledig heeft uitgeoefend. De beschikking houdende het bevel tot medede-
ling onttrekt de zaak dus niet aan de onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 
127, §1, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat de onderzoeksrech-
ter het dossier aan de procureur des Konings overzendt, wanneer hij oordeelt dat 
zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier voor om het 
even welk doel over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten lopen.

Wanneer  de  kamer  van inbeschuldigingstelling inzake voorlopige hechtenis 
uitspraak doet, moet zij, in de regel, op grond van het volledige dossier beslissen. 
De eiser kan evenwel geen miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren 
wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn raadsman ter 
beschikking gestelde dossier, wanneer, zoals te dezen, uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de on-
derzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor 
van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden ontbreken, hetzij de 
voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met het oog op de voe-
ging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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22 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Ch. Pevée, Luik en E. Degrez, Brussel.

Nr. 594

1° KAMER - 23 november 2006

KORT GEDING - AANSTELLING VAN EEN GERECHTELIJK BEWINDVOERDER - VEROORDELING IN DE 
KOSTEN EN ERELONEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - GRENZEN

De vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder ten  
laste te leggen van de partij die in kort geding om diens aanwijzing heeft verzocht gaat de  
grenzen van de uitspraak bij voorraad te buiten en behoort tot de bevoegdheid van de  
bodemrechter1. (Art. 584, tweede lid, Ger.W.)

(F. N. T. MEDICORP R&D BENELUX  n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0344.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 5 oktober 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 584, tweede lid, 602, 2°, 1017, 1018, 1019, 1022, 1039 en 1068 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de [eerste drie verweerders] ontvankelijk en 

gegrond, en na de beroepen beschikking te hebben gewijzigd en vernietigd, zegt het dat er 
geen grond bestaat om de zaak in kort geding te behandelen en veroordeelt het de eiser tot 
betaling van alle kosten en erelonen, verbonden aan de door de gerechtelijk bewindvoer-
der tot 19 februari 2004 verrichte opdrachten en prestaties, op grond "dat het bijgevolg (de 
eiser) is die de kosten van de door hem ingestelde vordering in kort geding moet betalen, 
alsook de kosten en de erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder om wiens aanwijzing 
hij ten onrechte verzocht heeft".

Grieven
Artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel bij voorraad uitspraak kan doen in gevallen die hij spoedeisend 
acht, in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van die rechtbank behoren.

Artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikkingen in kort geding 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.594. 
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geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
De rechter in kort geding mag derhalve geen veroordeling over de zaak zelf uitspreken 

tegen een van de partijen, zoniet gaat hij de grenzen van zijn rechtsmacht te buiten.
Binnen  dezelfde  grenzen  neemt  het  hof  van  beroep,  overeenkomstig  de  artikelen 

602,2°, en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, in hoger beroep kennis van de zaak die 
oorspronkelijk aanhangig gemaakt was bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, 
zitting houdende in kort geding.

Bijgevolg is de appelrechter, wanneer hij in kort geding uitspraak doet over een geschil, 
niet bevoegd om de verliezende partij, naast de kosten van beide instanties, ook nog te 
veroordelen tot betaling van de kosten en erelonen van de voorlopig bewindvoerder wiens 
aanwijzing in hoger beroep is vernietigd.

Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers weliswaar dat, tenzij bij-
zondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk ge-
stelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het 
eventueel bekrachtigt; het bovenaangehaalde artikel doelt evenwel op de kosten die zijn 
gemaakt om een beslissing in rechte te verkrijgen, welke kosten in de artikelen 1018, 
1019 en 1022 van genoemd wetboek worden opgesomd.

De kosten en erelonen van de voorlopig bewindvoerder horen daar niet toe.
Daaruit volgt dat het hof van beroep de eiser in geen geval met toepassing van artikel 

1017 van het Gerechtelijk Wetboek, op de rechtsvordering in kort geding, zelfs niet in ho-
ger beroep, kon verwijzen in de kosten en de erelonen van de voorlopig bewindvoerder.

Besluit
In zoverre het hof van beroep vaststelt dat de eiser niet alleen de kosten van de door 

hem in kort geding ingestelde rechtsvordering moet betalen, maar bovendien de kosten en 
erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder om wiens aanwijzing hij ten onrechte ver-
zocht heeft, en het hem ook werkelijk veroordeelt tot betaling van alle kosten en erelonen 
van de gerechtelijk bewindvoerder die verbonden zijn aan de door hem tot 19 februari 
2004 verrichte opdrachten en prestaties, is het hof, door aldus een veroordeling over de 
zaak zelf uit te spreken, de grenzen van zijn rechtsmacht als appelrechter, zitting houdend 
in kort geding, te buiten gegaan (schending van de artikel 584, tweede lid, 602, 2°, 1039 
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek), daar hij die bevoegdheid niet kon gronden op ar-
tikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek naar luid waarvan het eindvonnis, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij verwijst in de kosten die in de daarop volgende ar-
tikelen worden gepreciseerd (schending van de artikelen 1017, 1018, 1019 en 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de voor-

zitter van de rechtbank van koophandel, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij 
voorraad  uitspraak  doen  in  aangelegenheden  die  tot  de  bevoegdheid  van  die 
rechtbank behoren.

Artikel 602, 2°, van dat wetboek bepaalt dat het hof van beroep kennis neemt 
van het hoger beroep tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel, terwijl artikel 1068, eerste lid, van dat wet-
boek bepaalt dat hoger beroep het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep.

Uit die bepalingen volgt dat het hof van beroep, waarbij een geschil in kort ge-
ding aanhangig is, in de regel over dezelfde bevoegdheden beschikt als de voor-
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zitter van de rechtbank, zitting houdend in kort geding, en dus niet bevoegd is 
om een veroordeling uit te spreken betreffende het geschil zelf.

Wanneer het hof van beroep een beschikking van een rechter in kort geding 
die  een  gerechtelijk  bewindvoerder  heeft  aangesteld,  wijzigt,  is  uitspraak  bij 
voorraad over de vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van die be-
windvoerder definitief ten laste te leggen van de partij die om zijn aanwijzing 
heeft verzocht, niet mogelijk en is derhalve de rechter die over de grond van de 
zaak uitspraak doet, bevoegd.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt om de kosten 

en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder tot 19 februari 2004 te betalen en 
het uitspraak doet over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

23 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 595

1° KAMER - 23 november 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
RECHTER - NIET AANGEVOERDE REDEN

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE 
ZAKEN - NIET AANGEVOERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN 
VERDEDIGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - NIET AANGEVOERDE REDEN

1º, 2° en 3° De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens  
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen1.

(DOD n.v. T. ISMAY INTERNATIONAL n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0006.F)

1 Zie Cass., 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, nr.595. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na de eiseres te hebben veroordeeld wegens het feit dat zij "van de merken Christian 

Dior onrechtmatig gebruik heeft gemaakt door herenhemden te verkopen of te koop aan te 
bieden onder de beschermde tekens die onrechtmatig op de litigieuze artikelen waren aan-
gebracht" en na haar uit dien hoofde onder meer tot schadeloosstelling van de vennoot-
schap Christian Dior Couture te hebben veroordeeld, verwerpt het arrest de vordering van 
de eiseres, de vroegere naamloze vennootschap Yoca, die ertoe strekte de twee vennoot-
schappen, verweersters, te doen veroordelen om haar te vrijwaren tegen elke veroordeling 
die tegen haar ten voordele van de vennootschap Christian Dior Couture mocht worden 
uitgesproken en tot vergoeding van de schade die het gevolg was van de derving van de 
winsten die zij had kunnen boeken op de verkoop van de 789 stukken die zij nog in haar 
bezit had toen ze onder sekwester werden geplaatst. Het arrest bevestigt derhalve het be-
streden vonnis in zoverre het de door de naamloze vennootschap Yoca (de eiseres) tegen 
de verweersters ingestelde vorderingen niet gegrond verklaarde.

Het bestreden arrest wijst die vordering tot vrijwaring af "met toepassing van de artike-
len 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, daar is vastgesteld dat Yoca niet te goeder 
trouw was, aangezien zij doelbewust het risico genomen heeft om artikelen waarop een 
bepaald merk op bedrieglijke wijze was aangebracht en waarvan de herkomst hoe dan ook 
twijfelachtig was te koop te stellen". Volgens het arrest "kan Yoca zich niet aan de toepas-
sing van die bepalingen onttrekken door zich te beroepen op haar onwetendheid omtrent 
de herkomst van de artikelen, aangezien zij van haar leverancier enkel een bewijs hoefde 
te eisen dat (de vennootschap Christian Dior) ingestemd had met haar verkoop van die ar-
tikelen in de Gemeenschap, wat zij niet gedaan heeft. Zij moest immers weten dat de een-
voudige vermelding van het merk Christian Dior op de aankoopfacturen in geen geval het 
bewijs van die toestemming opleverde". "Overigens is er", volgens het arrest "geen enkele 
aanwijzing dat de vennootschap Ismay (de eerste verweerster), die door de vennootschap 
Recoser ervan op de hoogte was gebracht dat over de 'plaats van fabricage' geen enkele 
informatie was verstrekt, zich zelf jegens haar klant Yoca verbonden heeft tot schadeloos-
stelling in geval van vervolgingen of dat de Portugese vennootschap A.J.L. (de tweede 
verweerster) een dergelijke verbintenis heeft aangegaan".

Grieven
Door de vordering tot vrijwaring die de eiseres tegen de verweersters had ingesteld te 

verwerpen op grond van de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, heeft het 
hof van beroep ambtshalve een middel aangevoerd dat door de partijen niet was opgewor-
pen. Aldus heeft het hof de oorzaak van de vordering gewijzigd, derhalve het beschik-
kingsbeginsel miskend en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat be-
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ginsel was vastgelegd, geschonden.
In haar appelconclusie heeft de eerste verweerster - de enige van de verweersters die 

voor het hof van beroep verweer heeft gevoerd - tegen de door de eiseres ingestelde vor-
dering tot vrijwaring als enig verweermiddel aangevoerd dat de vordering van Dior tegen 
de eiseres niet gegrond was. Noch zij noch de eiseres hadden zich beroepen op de artike-
len 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek.

Door de verwerping van de vordering tot vrijwaring ten aanzien van de verweersters 
uitsluitend te gronden op de toepassing van die bepalingen, schendt het arrest, zoals hier-
boven gepreciseerd, het beschikkingsbeginsel alsook artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Door zijn beslissing op die ambtshalve aangevoerde reden te gronden, zonder de eiseres 
uit te nodigen om haar verweermiddelen op dat punt naar voor te brengen, schendt het ar-
rest tevens de rechten van de verdediging en het algemeen rechtsbeginsel waarin zij zijn 
vastgelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de partijen, 

die verweer voerden op de door de eiseres tegen hen ingestelde vordering tot 
vrijwaring, hebben aangevoerd dat zij niet te goeder trouw was.

Door die vordering "met toepassing van de artikelen 1108 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek" te verwerpen op grond dat "is vastgesteld dat [de eiseres] 
niet te goeder trouw was", zonder de eiseres de gelegenheid te geven haar ver-
weermiddelen op dat punt voor te dragen, miskent het arrest het algemeen begin-
sel van het recht van verdediging.

In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering tot vrijwaring van 

de eiseres tegen de verweersters verwerpt.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

23 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 596

1° KAMER - 23 november 2006

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
EERBIEDIGING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - 
WRAKING
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2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONDERZOEKSRECHTER - 
ONPARTIJDIGHEID - WRAKING

3º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - WRAKING

4º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD

1º, 2°, 3° en 4° Het arrest dat afwijzend beschikt  op de vordering tot  wraking van een  
onderzoeksrechter die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des 
Konings geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent  
het vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet  
naar recht1.  (Art. 6.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 828, 1°, Ger.W.; Algemeen 
rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld) 

(N.J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1367.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Bij beschikking van 31 oktober 2006 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 

eerste kamer verwezen.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift  twee middelen aan waarvan het eerste 

luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het vermoeden van onschuld, zoals het is neergelegd in artikel 6.2 van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het verzoek tot wraking ontvankelijk maar niet gegrond" op grond 

dat " [...] niet op objectieve wijze kan worden afgeleid dat de onderzoeksrechter, door te 
schrijven dat 'de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen', een standpunt heeft inge-
nomen en een mening over de schuld van de [eiser] heeft laten doorschemeren".

Grieven
Door haar verklaring heeft mevrouw de onderzoeksrechter S. C. haar plicht tot onpartij-

digheid die haar gehele werk moet kenmerken, verzuimd in die zin dat zij, door meer dan 
zeven jaar na de aanvang van haar opsporingen, dus na afloop van haar onderzoek, de 
houding van de eiser aldus samen te vatten, het vermoeden van zijn onschuld heeft mis-
kend.

Daaruit volgt een schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de 

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2006, nr.596.
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, naar luid waarvan een ieder, die we-
gens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig gehouden wordt totdat zijn schuld 
volgens de wet bewezen wordt, en derhalve van artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wet-
boek volgens hetwelk iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettelijke verdenking, 
namelijk onder meer ingeval de betrokken rechter het vermoeden van onschuld heeft ge-
schonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op de stukken die door de eiser zijn neerge-

legd ter zitting, dus buiten de bij artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn.

Eerste middel
Krachtens artikel  828, 1°,  van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter 

worden gewraakt wegens wettelijke verdenking.
Uit  de stukken waarop het  Hof vermag acht te  slaan blijkt dat  de eiser  op 

grond van die bepaling de wraking vordert van mevrouw S. C., onderzoeksrech-
ter in de Rechtbank van Eerste aanleg te Luik, die hij van partijdigheid verdenkt, 
daar zij het vermoeden van zijn onschuld heeft miskend.

Het arrest stelt vast dat de magistraat wiens wraking wordt gevorderd, in een 
brief die zij aan de procureur des Konings te Luik gericht had om hem over de 
stand van het dossier in te lichten, geschreven heeft : "de vermoedelijke dader 
blijft de feiten ontkennen".

Het vermoeden van onschuld, zoals het is neergelegd in artikel 6.2 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den gebiedt dat een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor on-
schuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt; het 
verbiedt dat een persoon die wordt verdacht van feiten waarover een gerechtelijk 
onderzoek wordt gevoerd, vermoed wordt de dader ervan te zijn.

Door te oordelen "dat uit de bewoordingen van [de brief van mevrouw de on-
derzoeksrechter C.] niet op objectieve wijze kan worden afgeleid dat de onder-
zoeksrechter, door te schrijven dat 'de vermoedelijke dader de feiten blijft ont-
kennen', [...] een standpunt heeft ingenomen en een mening over de schuld van 
[de eiser] heeft laten doorschemeren" en "dat de gebruikte woorden - 'vermoede-
lijke dader' - door [hem] ten onrechte op subjectieve wijze zijn uitgelegd als een 
miskenning van het vermoeden van onschuld", daar "er [...] geen enkel objectief 
element voorhanden is  waaruit blijkt  dat de onderzoeksrechter,  door die twee 
woorden te gebruiken [...], een partijdige mening over [zijn] schuld heeft geuit", 
miskent het arrest het vermoeden van onschuld en verantwoordt het derhalve niet 
naar recht de beslissing waarbij de vordering tot wraking verworpen wordt.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

23 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 597

1° KAMER - 23 november 2006

RECHTSBIJSTAND - BUREAU - VORDERING VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
BEVOEGDHEID

Uit art. 670, tweede lid, Ger.W., vloeit voort dat het Bureau voor rechtsbijstand van het Hof  
van Cassatie niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot aanwijzing van  
een  advocaat  bij  het  Hof,  met  het  oog  op  het  instellen  van  een  eventuele  
aansprakelijkheidsvordering voor de rechtbank van eerste aanleg, tegen een raadsman 
die de verzoeker niet heeft voorgesteld om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest  
dat tegenover hem kracht van gewijsde heeft gekregen1. (Art. 670, tweede lid, Ger.W.)

(A.)

BESLISSING  (vertaling)

(A.R. G.06.0156.F)

Gelet op het verzoekschrift dat ter griffie is ingeschreven op 10 oktober 2006;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek;
Gehoord het advies van de heer André Henkes, advocaat-generaal;
Gehoord het pleidooi van Mr. Isabelle Verhaegen;
De verzoeker vordert dat hem bij wijze van rechtsbijstand een advocaat bij het 

Hof van Cassatie wordt aangewezen voor een advies over de eventuele slaagkans 
die hij zou gehad hebben indien hij cassatieberoep had ingediend tegen een ar-
rest, op 4 februari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Bergen, en dat t.a.v. 
hem definitief is geworden. De verzoeker overweegt inderdaad, niet om een cas-

1 Naar luid van het verzoekschrift werd de vordering tot aanwijzing van een advocaat bij het Hof in 
het kader van de juridische tweedelijnsbijstand ingesteld (art. 508/1, 2°, Ger.W.) en preciseerde het 
duidelijk dat het niet om rechtsbijstand ging maar om advies of een cassatieberoep opportuun zou 
zijn geweest tegen een arrest dat thans t.o.v. de verzoeker kracht van gewijsde heeft gekregen, met 
het oog op het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn toenmalige raadsman omdat 
die hem niet heeft voorgesteld cassatieberoep tegen dat arrest in te stellen. Voor het Bureau voor 
Rechtsbijstand van het Hof, na eensluidend advies van het openbaar ministerie en rekening houdende 
met het opzet van het stelsel van rechtsbijstand, dat verschillend is van dat van de rechtshulp, en met 
de regeling ervan bij artikel 670, tweede lid, met name voor het Hof, kan het Bureau geen kennis 
nemen van een dergelijk verzoek. A.H.
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satieberoep in te stellen doch een aansprakelijkheidsvordering tegen zijn vroege-
re raadsman omdat die hem niet heeft aangeraden tegen het voormelde arrest 
cassatieberoep in te stellen.

Krachtens artikel 670, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is het bureau 
voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie bevoegd om uitspraak te doen over 
een verzoek om rechtsbijstand wanneer het geschil tot de bevoegdheid van het 
Hof behoort.

Het bureau is derhalve niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot 
aanwijzing van een advocaat bij het Hof van Cassatie, met het oog op, zoals te 
dezen, het eventueel instellen van een rechtspleging voor een rechtbank van eer-
ste aanleg.

OM DIE REDENEN,
Het bureau
Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het verzoek om rechtsbij-

stand.

23 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fettweis, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. I. Ver-
haegen, Brussel.

Nr. 598

1° KAMER - 24 november 2006

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
- BRAND - TENIETGAAN VAN HET GEHUURDE GOED - VERPLICHTING VAN DE HUURDER - INHOUD

Het tenietgaan van het gehuurde goed door een brand buiten de schuld van de huurder  
heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het goed terug te geven in dezelfde staat als  
hij het ontvangen heeft; hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting tot  
teruggave, die onder meer inhoudt dat hij  gehouden is het goed vrij  te maken en de  
inhoud te verwijderen die door hem erin is aangebracht1. (Artt. 1733 en 1741, B.W.)

(VAN LAER & C° n.v.. T. A.G.F. BELGIUM INSURANCE n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0579.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 maart 2004 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

1 Het O.M. concludeerde tot  cassatie  op grond dat  artikel  1733 B.W. ook toepasselijk is op de 
onderhuurder (zie Cass., 11 sept. 1992, AR 7778, nr 604), wat betekent dat deze, wanneer hij aan de 
brand geen schuld heeft en zijn verplichtingen door de ontbinding van de huur beëindigd zijn, niet 
aansprakelijk  kan  gesteld  worden  voor  de  brandschade,  waaronder  opruimings-,  vervoer-  en 
stortkosten.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1302, 1722, 1731.§2, 1732, 1733 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek 

(artikel 1731,.§2,. gewijzigd bij de wet van 29 december 1983, en artikel 1733 gewijzigd 
bij de wet van 20 februari 1991).

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de tweede verweerster te betalen 
het bedrag van 8.620,84 euro op de volgende gronden: Op 30 augustus 1991 omstreeks 18 
u. brak er een zware brand uit in het gebouwencomplex gelegen te Beerse, Lilsedijk 11. 
Dit volledige complex was sedert 1982 door de eigenaars de heren P. en J.P. verhuurd aan 
de N.V. Aurora. De N.V. Aurora onderverhuurde meerdere gedeelten van dit complex, 
twee ervan respectievelijk aan de N.V. Van Laer en C° en aan de B.V.B.A. Luc Deckx. 
Zowel de gedeelten ondergehuurd door de N.V. Van Laer en C° als door de B. V.B.A. 
Luc Deckx werden zwaar getroffen door de brand. Op 27 september 1991 werd Prof. G. 
aangesteld als gerechtsdeskundige door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
te Turnhout. Deze stelde met betrekking tot de oorzaak van de schade op p. 31 van zijn 
besluit, ondermeer het volgende:

? dat de oorsprong van de brand zich in ieder geval situeerde in het gedeelte, gehuurd 
door de B.V.B.A. Luc Deckx;

? dat vermits de opruiming van de centrale zone niet zorgvuldig gebeurd was, hij geen 
gedetailleerde analyse van de oorzaak van de brand meer kon opstellen;

? dat de primaire brandoorzaak niet meer te achterhalen was.
Het voorwerp van de vordering opzichtens de N.V. Van Laer en C° bestaat er in haar te 

horen veroordelen tot  betaling van de opruimingskosten betreffende brandafval die de 
N.V. Aurora maakte met betrekking tot het door de N.V. Van Laer en C° tevoren gehuur-
de gedeelte. (..) a. de opruimingskosten: De N.V. Van Laer en C° houdt voor dat zij be-
vrijd was van haar verplichting om aan het einde van de huur het goed te restitueren, nu 
de huur een einde nam ingevolge de brand en het bewijs voorligt dat deze niet aan haar te 
wijten was. Deze argumentatie op basis van artikel 1733 B.W. kan niet overtuigen. Het 
gehuurde goed kon en moest de N.V. Van Laer en C° niet meer restitueren. Bij het einde 
van de huur is de huurder wel verplicht het gehuurde pand te ontruimen, onafhankelijk 
van de vraag hoe de huur werd beëindigd. Artikel 1733 B.W. en het oude artikel 1734 
B.W. hebben betrekking op de gehuurde goederen; in casu gaat het om de opruimingskos-
ten betreffende de inhoud van het gehuurde goed (Meulemans, D., Een onroerend goed 
huren en verhuren, Acco, Leuven, 1996, nr. 1161). Terecht stelt de N.V. Aurora dat de 
N.V. Van Laer en C° de ontruimingskosten niet kan compenseren met het verlies van de 
gestockeerde goederen, nu noch zij als hoofdhuurder, noch de eigenaar verantwoordelijk 
was voor de brand; ter recuperatie van haar schade had de N.V. Van Laer en C° inderdaad 
mogelijke stappen ten opzichte van de eventuele verantwoordelijke kunnen nemen, quod 
non.

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer het verhuurde goed gedurende de huurtijd door brand is tenietgegaan zodat de 

huurder het gehuurde goed niet meer kan teruggeven dan is de huur ingevolge de artikelen 
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege ontbonden en dan is de huurder 
geen schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder wanneer de huurder bewijst dat 
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de brand buiten zijn schuld ontstaan is en wanneer de huurder ingevolge artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk is voor de brand.

In dat geval is de huurder evenmin vergoeding verschuldigd aan de verhuurder voor de 
opruimingskosten betreffende de inhoud van het gehuurde goed die door de brand veroor-
zaakt werden vermits hij bevrijd is van de verplichting om het gehuurde goed zelf aan de 
verhuurder terug te geven en vermits die kosten in dat geval buiten zijn schuld ontstaan 
zijn.

Voor de appelrechters bestond geen betwisting over het feit dat niet de eiseres maar wel 
de BVBA Luc Deckx aansprakelijk was voor de brand op basis van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek zoals beslist in het vonnis van de eerste rechter van 28 februari 1997.

De appelrechters stelden bovendien vast dat de eiseres het gehuurde goed ingevolge de 
brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggeven.

Het bestreden vonnis kon de eiseres derhalve niet wettelijk veroordelen om de vierde 
verweerster (onderverhuurder) te vergoeden voor de opruimingskosten betreffende de in-
houd van het gehuurde goed vermits de eiseres bevrijd was van de verplichting om dat ge-
huurde goed aan de vierde verweerster terug te geven (schending van de artikelen 1722, 
1731.§2 en 1741, van het Burgerlijk Wetboek) en vermits de brand buiten de schuld van 
de eiseres ontstaan was zodat zij voor die brand en de verliezen die erdoor veroorzaakt 
werden niet aansprakelijk was tegenover de vierde verweerster (schending van de artike-
len 1302, 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Wanneer het verhuurde goed gedurende de huurtijd door brand is tenietgegaan zodat de 

huurder het gehuurde goed niet meer kan teruggeven dan is de huur ingevolge de artikelen 
1722 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege ontbonden en dan is de huurder 
geen schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder wanneer de huurder bewijst dat 
de brand buiten zijn schuld ontstaan is en wanneer de huurder ingevolge artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk is voor de brand.

In dat geval is de huurder bevrijd van zijn verplichting om het gehuurde goed terug te 
geven aan de verhuurder.

Voor de appelrechters bestond tussen partijen geen betwisting over het feit dat niet ei-
seres maar wel de BVBA Luc Deckx aansprakelijk was voor de brand op basis van artikel 
1733 van het Burgerlijk Wetboek zoals beslist in het vonnis van de eerste rechter van 28 
februari 1997.

De appelrechters stelden bovendien vast dat eiseres het gehuurde goed ingevolge de 
brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggeven.

De appelrechters hebben dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres als huurder ver-
plicht was het gehuurde pand te ontruimen onafhankelijk van de vraag hoe de huur beëin-
digd werd vermits de eiseres van die verplichting bevrijd was nu het gehuurde goed inge-
volge de brand niet meer kon en ook niet meer moest teruggegeven worden en nu de eise-
res niet aansprakelijk was voor die brand (schending van de artikelen 1722, 1731.§2 en 
1741 v??r het Burgerlijk Wetboek). Op die gronden kon de eiseres dan ook niet wettelijk 
veroordeeld worden om vierde verweerster (onderverhuurster) te vergoeden voor de op-
ruimingskosten van het gehuurde goed (schending van de artikelen 1302, 1732 en 1733 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder verplicht 
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bij het eindigen van het huurcontract het gehuurde goed terug te geven in dezelf-
de staat als hij het ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom 
of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.

2. Krachtens artikel 1733 van dit wetboek is de huurder niet aansprakelijk voor 
brand als hij bewijst dat deze brand buiten zijn schuld is ontstaan.

3. Krachtens artikel 1741 van dit wetboek wordt het huurcontract ontbonden 
door het tenietgaan van het verhuurde goed.

4. Het tenietgaan van het verhuurde goed door een brand buiten de schuld van 
de huurder heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het gehuurde goed terug te 
geven in dezelfde staat als hij het ontvangen heeft. 

Hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting het gehuurde 
goed terug te geven. Deze verplichting houdt onder meer in dat de huurder ge-
houden is het gehuurde goed vrij te maken en de inhoud te verwijderen die door 
hem in het gehuurde goed is aangebracht.

5. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat bij het tenietgaan van het verhuur-
de goed door een brand die is ontstaan buiten zijn schuld, de huurder niet gehou-
den is het gehuurde goed terug te geven, faalt het naar recht.

6. De appelrechters veroordelen de eiseres tot de kosten van opruiming betref-
fende de inhoud van het gehuurde goed.

7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters de eiseres ver-
oordelen voor de verliezen die de hoofdhuurder ingevolge de brand lijdt, berust 
het op een verkeerde lezing en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
8. Het onderdeel gaat volledig uit van de stelling dat bij het tenietgaan door 

een brand die buiten zijn fout is ontstaan, de huurder niet meer gehouden is het 
gehuurde goed terug te geven.

9. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel faalt naar 
recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes,  afdelings-
voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal2 – Advocaat:  
mr. Houtekier.

Nr. 599

1° KAMER - 24 november 2006

2 Zie voetnoot (1) 
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1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUURSHANDELING - 
SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING

1º Het bestuur dat op grond van zijn  discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,  
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over  
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing 
te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen1. 

2º De rechterlijke macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn  
niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
zowel  te  voorkomen  als  te  vergoeden,  maar  mag  daarbij  aan  het  bestuur  zijn  
beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich niet in de plaats van het bestuur stellen2. 

(VLM AIRLINES n.v.. T. GEMEENTE BORSBEEK)

ARREST

(A.R. C.05.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)  
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de machten;
- de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelde in het tussenarrest van 22 februari 2005 vast dat "de rechter-

lijke macht zich niet in de plaats (vermag) te stellen van het bestuur en ... vermag derhalve 
de beleidsvrijheid van het bestuur niet in te korten. Hoven en rechtbanken kunnen dan ook 
enkel een bestuur, in casu (de verweerster), veroordelen tot de nakoming van precieze 
rechtsplichten, in casu het op een bepaalde hoogte inkorten van bomen en andere gewas-
sen, voor zover deze plichten vervat zijn in een rechtsnorm, die de bevoegdheid van het 
bestuur bepaalt en geen beleidsvrijheid en dus keuzemogelijkheid meer laat aan het be-
stuur. Gelet op de hoger door het hof (van beroep) gemaakte vaststellingen dringt zich de 
vraag op of het door (de eiseres) gevorderde geen miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding van de machten zou kunnen inhouden, doordat het door (de eise-
res) gevorderde vereist dat de rechterlijke macht zich in de plaats stelt van de betrokken 
overheden en dat derhalve de rechterlijke macht impliciet maar zeker een beleidsbeslis-
sing moet nemen, nopens het gebruik van de luchthaven en de gevolgen daarvan voor de 

1 Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N, C.03.0448.N en C.03.0449.N, nr 124, met concl. O.M. 
2 Ibid.
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omwonenden en de omgeving. (De eiseres) en (de verweerster) brengen immers zelf alter-
natieven aan, en met name: meer gebruik maken van startbaan 29 in plaats van startbaan 
11, de betalende lading van de vliegtuigen verminderen, de startbaan over een geringere 
lengte gebruiken, de startbaan gebruiken in de richting van het provinciegebouw (...) etc. 
.... Terzake hebben partijen geen middelen ontwikkeld. Het komt dan ook gepast voor de 
partijen zouden concluderen met betrekking tot dit vraagstuk nopens de rechtsmacht van 
het hof (van beroep) ten aanzien van het door (de eiseres) gevorderde. Een heropening 
van de debatten dringt zich bijgevolg op". 

Na herneming van de zaak wegens wedersamenstelling van de zetel sprak het hof van 
beroep op 12 april 2005 het eindarrest uit, waarin met betrekking tot de door de eiseres 
gevorderde herstelmaatregel het volgende beslist wordt:

"De uitvoerende macht, die handelt op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, be-
schikt over een beoordelingsvrijheid met betrekking tot de wijze waarop het zijn bevoegd-
heid uitoefent en heeft derhalve de mogelijkheid de meest geschikt lijkende oplossing te 
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen (...). De rechterlijke macht verzekert de 
toepassing van deze rechtsregels. Geschillen over de burgerlijke rechten behoren bij uit-
sluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken (artikel 144 Grondwet). Hoven en recht-
banken doen daarbij geen uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschik-
king (artikel 6 Ger. W. en artikel 237 S.W.).

Met betrekking tot  de bevoegdheden van de uitvoerende macht mag de rechterlijke 
macht enkel tussenkomen om een onrechtmatige aantasting van een subjectief recht te 
voorkomen of te herstellen (...) en zonder dat deze tussenkomst, en derhalve de wijze van 
herstel, een inkorting van de beleidsvrijheid van het bestuur mag inhouden (...). Opdat 
door de rechterlijke macht kan worden tussengekomen ten aanzien van de uitvoerende 
macht  dienen derhalve cumulatief  deze twee onderscheiden niveaus te worden onder-
zocht, hetzij enerzijds het niveau van de te beschermen subjectieve rechten (...) en ander-
zijds het niveau van de wijze van het rechtsherstel (...). De rechtsmacht van de rechterlijke 
macht ten aanzien van de uitvoerende macht wordt begrensd op deze beide niveaus door 
de rechtsregels, waardoor beide machten gebonden zijn. De scheiding van de machten 
sluit dan ook uit dat op enigerlei wijze door de rechterlijke macht beleidskeuzen worden 
gemaakt en verhindert derhalve elke tussenkomst van de rechterlijke macht in niet-gebon-
den, hetzij niet door rechtsregels begrensde, bevoegdheden van het bestuur.

Deze grondwettelijke geregelde scheiding van de uitvoerende en de rechterlijke macht 
houdt een strikte scheiding van hun onderscheiden beslissingsbevoegdheden in (...). Elk 
door en in elkaar vloeien van deze onderscheiden beslissingsbevoegdheden is dan ook uit-
gesloten.

(De eiseres) vordert dat een welbepaalde gedraging zou worden opgelegd door de rech-
terlijke macht aan een bestuur, hetzij (de verweerster) met name het uitvoeren van kap- en 
snoeiwerken, opdat de luchthaven, die zij gebruikt, zou beantwoorden aan de hoger aan-
gehaalde veiligheidsvoorschriften. (De eiseres) vordert dan ook dat aan de uitvoerende 
macht de te nemen veiligheidsmaatregelen zou worden opgelegd in verband met het ge-
bruik van de luchthaven.

Met betrekking tot deze gevorderde maatregelen, zijnde kap- en snoeiwerken, betwist 
(de eiseres) nauwelijks dat hetzij een machtiging, hetzij een vergunning vereist is, wat 
noodzakelijkerwijze de tussenkomst van een bestuur vereist. (De eiseres) bewijst overi-
gens niet dat deze machtiging of deze vergunning noodzakelijkerwijze dient te worden af-
geleerd en dat het derhalve terzake een gebonden bevoegdheid betreft. (De eiseres) heeft 
overigens zelf een kapmachtiging aangevraagd en bekomen bij de woudmeester (...), in 
weerwil van haar stelling dat geen vergunning of machtiging vereist zou zijn. Bovendien 
zet (de eiseres) ook uiteen: 'Strikt genomen is een kapmachtiging geen vergunning, doch 
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om elke discussie dienaangaande te vermijden, verdient het wellicht de voorkeur ook bij 
de aanvraag van een gewone kapmachtiging, een passende beoordeling te maken en deze 
aan de aanvraag te hechten' en 'De minister heeft in elk geval in zijn schrijven van 28 fe-
bruari 2005 (...) zelf opdracht gegeven aan zijn administratie om de 'passende beoordeling' 
te maken, zodat op dit punt de situatie alleszins zal worden geregulariseerd in zoverre als 
nodig' (...). Doordat blijkbaar de machtiging of vergunning van een overheid vereist is, 
minstens een passende beoordeling dient te worden gemaakt, betekent dit dat de door (de 
eiseres) gevorderde herstelmaatregel een beleidsbeslissing inhoudt. Een veroordeling tot 
een bepaalde herstelmaatregel van een schending van een subjectief recht, waarvan de uit-
voering afhankelijk is van een beslissing van de uitvoerende macht, houdt een schending 
in van het beginsel van de scheiding der machten.

Bovendien faalt (de eiseres) in het bewijs dat geen andere beleidskeuzen zouden kun-
nen worden gemaakt inzake de veiligheid van de betrokken luchthaven. De door (de eise-
res) gemaakte overwegingen op blz. 22, 23 en 24 onder randnummer 62 van haar aanvul-
lende conclusie leveren geen afdoende bewijs op dat de gevorderde maatregelen de enige 
mogelijke veiligheidsmaatregel zijn zodat zij moeten worden uitgevoerd door het bestuur. 
Overigens overweegt (de eiseres) zelf dat de door de gemeente Borsbeek (de verweerster) 
gesuggereerde alternatieve oplossingen geen werkzame alternatieven zijn en maakt zij bo-
vendien gewag van beleidskeuzen. Het hof (van beroep) vermag uiteraard niet in de plaats 
van de betrokken besturen uit te maken welke alternatieven al dan niet meer of minder 
werkzaam zijn. Dat de dezen de beleidskeuzen niet dienen te worden gemaakt door (de 
verweerster) door een ander bestuur, hetzij in hoofdzaak door het Vlaams Gewest, is irre-
levant.

Gelet op deze hoger gemaakte overwegingen dient het hof (van beroep) vast te stellen 
dat ... (de eiseres) '... niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking tot de gevor-
derde maatregelen over een gebonden bevoegdheid beschikt. Derhalve heeft het hof (van 
beroep) geen rechtsmacht ten aanzien van het door geïntimeerde gevorderde'".

Grieven
Schending van de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet, van het algemeen 

rechtsbeginsel van de scheiding van de machten en van de artikelen 584 en 1039 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Uit de artikelen 144 en 145 van de Grondwet volgt dat de gewone hoven en rechtban-
ken bevoegd zijn om geschillen met betrekking tot subjectieve burgerlijke en (in beginsel 
ook) subjectieve politieke rechten te beoordelen.

De gewone hoven en rechtbanken kunnen kennisnemen van een vordering die steunt op 
een precieze juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een 
derde, i.h.b. de overheid, oplegt, waarbij diegene die de vordering instelt een belang heeft 
bij de uitvoering van deze verplichting.

Mits een subjectief recht in het geding is, kan de gewone rechter, desgevallend zetelend 
in kort geding, ook in de gevallen waarin de overheid over een discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid beschikt, de ogenschijnlijk onrechtmatige aantasting van een subjectief 
recht door de overheid voorkomen of er een einde aan maken (cf. de artikelen 33, 37, 40, 
144 en 145 van de Grondwet en de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek).

Ingevolge de rechtspraak van het Hof wordt aangenomen dat de hoven en rechtbanken 
zich niet in de uitoefening van de bij de wet aan de overheid voorbehouden machten men-
gen, wanneer zij, om de benadeelde partij volledig in haar rechten te herstellen, herstel in 
natura van de schade bevelen en aan die overheid maatregelen opleggen om een einde te 
maken aan de schadelijke onwettigheid.

De buitengrens van deze mogelijkheid tot het uitspreken van een rechterlijke injunctie 
bestaat  slechts  hierin  dat  aan  de overheid die  over  een discretionaire  beoordelingsbe-
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voegdheid beschikt, geen bevel kan worden opgelegd waardoor deze bevoegdheid zou 
worden ontnomen.

De gewone hoven en rechtbanken, met inbegrip van de rechter zetelend in kort geding, 
kunnen zich om die reden niet in de plaats stellen van de overheid die verwerende partij is 
in het geding en aldus aan deze overheid haar beoordelingsvrijheid ontnemen.

Dat voor de latere tenuitvoerlegging van het rechterlijk bevel desgevallend een machti-
ging of vergunning vereist is, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot het bekomen van 
een herstelmaatregel en tot het horen uitspreken van een rechterlijk bevel.

De overheid die nadien met het oog op de tenuitvoerlegging van het rechterlijk bevel 
een vergunning of machtiging moet verlenen, behoudt immers haar beoordelingsbevoegd-
heid, met dien verstande dat zij in beginsel gehouden is om aan het rechterlijk bevel uit-
werking te verlenen.

In zoverre het arrest overweegt dat de scheiding der machten elke tussenkomst van
de  rechterlijke  macht  in  niet-gebonden,  hetzij  niet  door  rechtsregels  begrensde  be-

voegdheden van het bestuur verhindert dat een veroordeling tot een bepaalde herstelmaat-
regel van een schending van een subjectief recht, waarvan de uitvoering afhankelijk is van 
een beslissing van de uitvoerende macht, een schending inhoudt van het beginsel van de 
scheiding der machten en de eiseres niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking 
tot  de gevorderde maatregelen over een gebonden bevoegdheid beschikt zodat het hof 
geen rechtsmacht heeft ten aanzien van de vordering van de eiseres, geeft het dan ook een 
verkeerde invulling aan het beginsel van de scheiding der machten.

Zoals gezegd kan de kortgedingrechter immers - voor zover een subjectief recht in het 
geding is - ook in de gevallen waarin de overheid over een discretionaire beoordelingsbe-
voegdheid beschikt de ogenschijnlijk onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
door de overheid voorkomen of er een einde aan maken.

De herstelmaatregelen in natura die de eiseres in dat verband vorderde, konden slechts 
worden afgewezen indien erdoor afbreuk werd gedaan aan een discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid van de overheid die in het geding was.

De verweerster voerde naar aanleiding van huidige betwisting evenwel niet aan dat zij 
als gedingvoerende overheid over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid, beschikte.

Het door de eiseres gevorderde rechtsherstel kon daarentegen niet afhankelijk worden 
gemaakt van het bewijs van een gebonden bevoegdheid, in hoofde van de uitvoerende 
macht als dusdanig.

De beslissing dat de scheiding der machten elke tussenkomst van de rechterlijke macht 
in niet-gebonden, hetzij niet door rechtsregels begrensde bevoegdheden van het bestuur 
verhindert dat een veroordeling tot een bepaalde herstelmaatregel van een schending van 
een subjectief recht, waarvan de uitvoering afhankelijk is van een beslissing van de uit-
voerende macht, een schending inhoudt van het beginsel van de scheiding der machten dat 
de eiseres niet bewijst dat de uitvoerende macht met betrekking tot de gevorderde maatre-
gelen over een gebonden bevoegdheid beschikt en het op die gronden afwijzen van de 
vordering van de eiseres, miskent dan ook het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
van de machten, de artikelen 33, 37, 40, 144 en 145 van de Grondwet en de artikelen 584 
en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
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(...)
11. Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslis-

sing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt 
zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest 
geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen.

De Rechterlijke Macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefe-
ning van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van 
een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar mag daarbij aan 
het bestuur zijn beleidsvrijheid niet ontnemen en zich niet in de plaats van het 
bestuur stellen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de scheiding der machten elke tussenkomst 
verhindert van de Rechterlijke Macht in niet-gebonden, dit zijn niet door rechts-
regels begrensde, bevoegdheden van het bestuur. Het oordeelt verder dat aange-
zien de eiseres met name geen bewijs levert dat de uitvoerende macht met be-
trekking  tot  de  gevorderde  maatregelen  over  een  gebonden  bevoegdheid  be-
schikt, het geen rechtsmacht heeft ten aanzien van het door de eiseres gevorder-
de.

Door aldus te oordelen, miskent het hof van beroep het algemeen rechtsbegin-
sel van de scheiding der machten.

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

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

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

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

24 november 2006 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal– Advocaten: mrs. De Gryse en Simont.

Nr. 600

3° KAMER - 27 november 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - RECHTSVERHOUDING - REGLEMENTAIRE AARD - PUBLIEKRECHTELIJK 
REGLEMENT - TEKORTKOMING - BUITEN-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN
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De  principiële  onmogelijkheid  voor  contractspartijen  om  zich  in  het  raam  van  hun  
contractuele verhouding  op de regels  van de buiten-contractuele aansprakelijkheid  te 
beroepen  vloeit  voort  uit  de  onderstelling  dat  contractspartijen  hun  contractuele  
rechtsverhouding  en een in  dit  raam begane wanprestatie,  behoudens andersluidend 
beding,  uitsluitend  door  de  regels  van  de  contractuele  aansprakelijkheid  willen  laten  
beheersen; deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, de verlening van 
een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar van reglementaire aard  
is  en  beheerst  wordt  door  een publiekrechtelijk  reglement;  behoudens  andersluidend 
beding, sluit een tekortkoming begaan in het raam van dit reglement, buiten-contractuele 
aansprakelijkheid niet uit1. (Artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, B.W.)

(GASELWEST, coöperative intercommunale vereniging . T. ING INSURANCE n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0310.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 26 september 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2 en 28, in het bijzonder derde lid, 9°, van het Vlaams decreet van 17 juli 

2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
- de artikelen 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en beslist met 

bevestiging van het vonnis van de eerste rechter dat eiseres op grond van artikel 1384, 
eerste lid van het Burgerlijk Wetboek kon worden aangesproken voor de geleden schade, 
op basis van de volgende overwegingen:

"Uit het grondig gemotiveerd verslag van ir. G. blijkt dat de brand is ontstaan in de tel-
lerkast van (de eiseres). Het summier verslag van expert P. kan aan deze bevindingen 
geen afbreuk doen, nu deze deskundige niet de precieze oorzaak van de brand diende te 
achterhalen doch enkel moest nagaan of er al dan niet kwaad opzet was.

Ir. G. toonde na grondig onderzoek aan dat de brand is ontstaan in de tellerkast en stel-
de dienaangaande: 'We herkennen de inbrandingen aan de polyester tellerkast, van binnen 
en niet van buiten. Ook de beschadigde onderzijde is vanaf binnen ingebrand' (p. 19 des-
kundigenverslag) en verder: 'Deze beschadigingen zijn slechts aanneembaar te verklaren 
vanaf de tellerkast als oorsprong en oorzaak van de brand. Omgekeerd is deze typische 
schade niet vanaf een andere plaats te verklaren' (p. 30 deskundigenverslag).

1 Cass., 23 mei 1997, AR C.95.0053.N, nr 236; Cass., 21 juni 2002, AR C.00.0097.N, nr 375. 
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(De eiseres) was eigenaar van de tellerkast en kan in deze hoedanigheid als bewaarder 
van de kast worden aangesproken op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk 
Wetboek. Het blijkt niet dat (de eiseres) de bewaring over de tellerkast op het ogenblik 
van de brand had overgedragen aan tweede en derde geïntimeerden.

Uit het 'reglement voor de aftakking, de ter beschikkingstelling en de afname van elek-
triciteit in laagspanning' blijkt dat tweede en derde (verweerder) geen enkele bevoegdheid 
bezaten om de tellerkast voor eigen rekening te gebruiken, het genot ervan te hebben of 
voor het behoud ervan te zorgen met recht van toezicht, leiding en controle. De tellerkast 
werd geleverd en geplaatst door (de eiseres). Enkel (de eiseres) had het recht om de meet-
groep te wijzigen, te versterken, te verplaatsen of weg te nemen en om over te gaan tot 
onderhoud en eventuele herstellingen. De meetgroep werd trouwens door (de eiseres) ge-
bruikt om voor eigen rekening het verbruik te kunnen vaststellen en aanrekenen.

Dat tweede en derde (verweerder) er moesten voor zorgen om iedere oorzaak van be-
schadiging aan de tellerkast te vermijden, maakt hen nog niet tot bewaarder van de kast in 
de zin van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek 

(... )
Waar vaststaat dat de brand in de tellerkast van (de eiseres) is ontstaan, is zij als be-

waarder van een gebrekkige zaak, met name de brandende tellerkast, aansprakelijk voor 
de schade op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek. Een zaak ver-
toont immers een gebrek wanneer ze een abnormaal kenmerk heeft waardoor ze, in be-
paalde omstandigheden, schade kan veroorzaken. Dit is het geval wanneer een tellerkast 
van binnenuit tot ontbranding komt.

Bovendien dient vastgesteld te worden dat de brand in de tellerkast slechts kan ontstaan 
zijn door een gebrek aan de installatie zelf,  nu elke andere mogelijke oorzaak van de 
brand in de tellerkast uit te sluiten is.

Vooreerst blijkt uit het deskundigenverslag van ir. G. dat de brandoorzaak geen ver-
band heeft met de werken uitgevoerd door Verkarre.

Verder blijkt geenszins dat de brand zou ontstaan zijn door voorafgaande waterinfiltra-
ties in de kast. De bewering van (de eiseres) dat de tellerkast zich niet in een droge ruimte 
bevond, is louter eenzijdig en niet bewezen. Uit niets blijkt dat er waterinfiltraties door het 
dak tot in de tellerkast zijn kunnen doordringen. Eventuele waterinfiltraties werden trou-
wens ontkend door tweede en derde (verweerder).

Dat zich in de periode voorafgaand aan de brand hevige regens mochten voorgedaan 
hebben in de streek, vormt geen bewijs van waterinfiltraties, nu niet blijkt dat de dakcon-
structie gebreken vertoonde die waterinsijpelingen mogelijk maakten. Een verwaarloosde 
toestand van de bovenverdieping houdt niet  in dat er zich waterinfiltraties voordeden. 
Omtrent de toestand van het dak zelf voor de brand en de mogelijkheid van waterinsijpe-
lingen werden geen vaststellingen gedaan. De hele bovenverdieping werd trouwens door 
de brand vernield.

Het feit dat geoxideerd koper in de tellerkast werd gevonden, toont evenmin aan dat 
zich waterinfiltraties hadden voorgedaan. Door de brand is het dak vernield en kon de re-
gen na de brand de tellerkast bereiken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vaststel-
ling van de oxidatie dateert van 25 april 1997, hetzij van meer dan twee maanden na de 
brand. Deskundige G. bevestigde trouwens dat de groene oxidatie het gevolg kan zijn van 
atmosferische vochtigheid na de brand.

Het verslag van prof. W. is niet van aard om aan te nemen dat er zich reeds voor de 
brand waterinfiltraties in de tellerkast hadden voorgedaan. Prof. W. stelde enkel vast dat 
op plaatsen waar de groene patina aanwezig was, ook vocht zal aanwezig geweest zijn en 
de groene patina zich niet kon vormen zonder vocht. Uit deze vaststellingen kan niet wor-
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den afgeleid dat zich voor de brand waterinsijpelingen moeten voorgedaan hebben, nu de 
tellerkast noodzakelijkerwijze in contact kwam met het bluswater en vervolgens na de 
brand verschillende maanden aan weer en wind heeft blootgestaan. Het verslag van prof. 
W. werd trouwens eveneens op deze wijze beoordeeld door ir. G..

De tellerkast vertoonde een gebrek doordat deze zonder enige externe aanleiding tot 
ontbranding is gekomen. Een tellerkast dient op veilige wijze geconstrueerd te zijn zodat 
ontbranding onmogelijk is. Volgens het reglement diende (de eiseres) trouwens in te staan 
voor een goede en veilige werking van de aftakking.

Ten onrechte beroept (de eiseres) zich op het 'reglement voor de aftakking, de ter be-
schikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning' om voor te houden dat zij 
niet kan worden aangesproken op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk 
Wetboek

Het reglement sluit de toepassing van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wet-
boek niet uit. Artikel V.2 regelt enkel de aansprakelijkheid van (de eiseres) voor schade 
veroorzaakt door variaties in spanning en frequentie en door onderbrekingen, hetgeen in 
casu niet het geval is.

(De eiseres) beroept zich evenzeer ten onrechte op het verbod van samenloop tussen de 
contractuele en de extracontractuele aansprakelijkheid. Op de rechtsverhouding tussen (de 
eiseres) en twee en derde (verweerder) is het 'algemeen reglement voor de aftakking de ter 
beschikkingstelling en de afname van elektriciteit  in laagspanning'  van toepassing.  De 
rechtsverhouding is bijgevolg van reglementaire en niet van contractuele aard.

(De eiseres) is aldus op grond van artikel 1384, eerst lid, van het Burgerlijk Wetboek 
gehouden de door (de verweerders) geleden schade te vergoeden". 

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 1134, 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van 

het Burgerlijk Wetboek.
5. Het hof van beroep beslist dat de eiseres zich ten onrechte beroept op het verbod van 

samenloop tussen de contractuele en de extracontractuele aansprakelijkheid, vermits de 
rechtsverhouding tussen de eiseres en de tweede verweerders van reglementaire en niet 
van contractuele aard is, zodat artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek wel de-
gelijk kan worden toegepast

6. De vaststelling dat de rechtsverhouding tussen een elektriciteitsverdeler en haar afne-
mers van reglementaire aard is, doet geen afbreuk aan de onmogelijkheid artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek toe te passen.

Beide partijen zijn immers gebonden door de inhoud van het reglement voor de aftak-
king, de ter beschikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning en kunnen 
tot staving van hun wederzijdse aanspraken slechts op datzelfde reglement beroep doen.

Het reglement voor de aftakking, de ter beschikkingstelling en de afname van elektrici-
teit in laagspanning beheerste dan ook de rechtsbetrekkingen tussen eiseres en tweede ver-
weerders, zodat dit reglement aan de toepassing van 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek in de weg stond.

In zoverre het hof van beroep beslist dat artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk van 
toepassing is, miskent het dan ook de verbindende kracht van het reglement (schending 
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en schendt het tevens de artike-
len 1142, 1149, 1152, 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in zo-
verre deze artikelen van het Burgerlijk Wetboek het samenloopverbod huldigen.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
5. De principiële onmogelijkheid voor contractspartijen om zich in het raam 

van hun contractuele verhouding op de regels van de buiten-contractuele aan-
sprakelijkheid te beroepen vloeit voort uit de onderstelling dat contractspartijen 
hun contractuele rechtsverhouding en een in dit raam begane wanprestatie, be-
houdens andersluidend beding,  uitsluitend door de regels van de contractuele 
aansprakelijkheid willen laten beheersen.

6. Deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, zoals te dezen, 
de verlening van een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar 
van reglementaire aard is  en beheerst wordt  door een publiekrechtelijk regle-
ment.

7. Behoudens andersluidend beding, sluit een tekortkoming begaan in het raam 
van dit reglement, buiten-contractuele aansprakelijkheid niet uit.

8. Het onderdeel dat er van uitgaat dat "de vaststelling dat de rechtsverhouding 
tussen een elektriciteitsverdeler en haar afnemers van reglementaire aard is, geen 
afbreuk (doet) aan de onmogelijkheid artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek toe te passen", faalt naar recht.

9. In zoverre het onderdeel verder aanvoert dat de appelrechters door anders-
zins te oordelen ook de verbindende kracht van het "reglement voor de aftakking, 
de ter beschikkingstelling en de afname van elektriciteit in laagspanning" mis-
kennen en zodoende artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schen-
den, is het niet ontvankelijk, aangezien deze bepaling niet van toepassing is op 
een rechtsverhouding die, zoals te dezen, niet van contractuele maar van regle-
mentaire aard is.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 601
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3° KAMER - 27 november 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
GEMEENSCHAPPEN - INSTELLINGEN - PERSONEELSLID - VERGOEDINGEN - RECHTSVORDERING - 
GERECHTSKOSTEN - WETTELIJKE SCHULDENAAR

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - ARBEIDSONGEVAL - 
OVERHEIDSPERSONEEL - GEMEENSCHAPPEN - INSTELLINGEN - PERSONEELSLID - VERGOEDINGEN - 
RECHTSVORDERING - GERECHTSKOSTEN - WETTELIJKE SCHULDENAAR

1º en 2°  In een geschil  over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval,  ten gunste  van een lid  van het  personeel  van besturen,  diensten  of  
instellingen  die  zijn  georganiseerd  namens  en  door  de  gemeenschappen  dient  de  
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld1.  (Art. 16, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel van 3 juli 1967; Artt. 24, 28 en 3, 2°, e, 
K.B. 24 jan. 1969)

(J. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP)

ARREST

(A.R. S.06.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser vordert in appelconclusies de toekenning van vergoedingen wegens 

het  opgelopen  arbeidsongeval  waarbij  rekening  wordt  gehouden met  de  door 
hem gesuggereerde  consolidatiedatum van 30 juni  1997 en een  blijvende  ar-
beids-ongeschiktheid van 10 pct. en "eveneens" de toekenning van zijn volledige 
wedde gedurende de periode van 28 september 1994 tot en met 30 juni 1997, 
hierbij steunend op artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 be-
treffende het statuut van sommige categorieën personeel van het Rijksonderwijs.

2. De appelrechters hebben dit middel niet beantwoord.
3. Het middel is gegrond.
Kosten
4. Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet Over-

heidspersoneel van 3 juli 1967 en de artikelen 24, 28 en 3, 2°, e, van het konink-
lijk besluit van 24 januari 1969, dient de verweerder in de kosten te worden ver-

1 Cass., 29 nov. 1999, AR S.98.0124.N, nr 638.
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oordeeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes,  afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. van Eeckhoutte.

Nr. 602

3° KAMER - 27 november 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - WERKNEMER - WIJZIGING VAN STATUUT 
- IDENTITIEKE SAMENWERKING - GEVOLG

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - 
WIJZIGING VAN STATUUT - IDENTITIEKE SAMENWERKING - GEVOLG

1º  en  2°  Taken  die  aanvankelijk  in  ondergeschikt  verband  als  werknemer  voor  de  
werkgever  werden  uitgevoerd,  kunnen  nadien  voor  de  vroegere  werkgever  in  diens  
opdracht als zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artt. 2, 3, 17 
en  20,  Arbeidsovereenkomstenwet;  Artt.  1,  §1,  eerste  lid,  14  en  23,  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969)

(R.S.Z. T. WELDIMO n.v.)

ARREST

(A.R. S.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
5. In strijd met wat het onderdeel aanvoert, beslist het arrest niet dat de ar-

beidsomstandigheden waarin X. en Y. voor 1 juli 1998 en nadien voor de ver-
weerster taken uitvoerden, dezelfde waren.

6. Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat:
- enerzijds, wanneer een werknemer voorafgaand aan de verwerving van een 

zelfstandigenstatuut  in een betrokken firma steeds als werknemer in onderge-
schikt verband tewerkgesteld is geweest en na de verwerving van het zelfstandi-
genstatuut dezelfde taken uitvoert als voorheen, dit op het eerste gezicht doet 
vermoeden dat de betrokkene nog steeds verbonden is door een arbeidsovereen-
komst na de verwerving van het beweerd zelfstandigenstatuut  en de aandelen 
binnen de betrokken firma,

- anderzijds, X. en Y., niettegenstaande zij aanvankelijk na het zelfstandigen-
statuut te hebben verworven nog dezelfde taken uitoefenden voor de verweerster, 
alsdan geen werknemers meer waren maar zelfstandigen omdat uit de feiten is 
gebleken dat zij vanaf dan die taken volledig zelfstandig uitgevoerd hebben zon-
der enige aanwijzing van gezag van de verweerster.

7. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de 

werkgever werden uitgevoerd,  kunnen nadien voor de vroegere werkgever in 
diens opdracht als zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd.

9. Het onderdeel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
10. De eiser heeft het in het middel omschreven verweer gevoerd.
Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
11. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiser veroordeelt tot het beta-

len van interest 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 Arbeidshof te Brussel.

27 november 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.
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Nr. 603

2° KAMER - 28 november 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
OPENBAAR MINISTERIE - POLITIE

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG GESTEUND OP EEN ONVOLLEDIGE LEZING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - VRAAG GESTEUND 
OP EEN ONVOLLEDIGE LEZING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

1º Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft betrekking op  
de rechters  die oordelen over de gegrondheid van de tegen een persoon ingestelde  
strafvordering,  niet  op  het  openbaar  ministerie  of  op  de  politie1.  (Art.  6.1,  Verdrag 
Rechten van de Mens)

2º en 3° Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen,  
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest2.  (Art. 26, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

(M.)

ARREST

(A.R. P.06.0863.N)

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

correctionele kamer, van 8 mei 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat:
- de eiser in beroepsconclusies het tendentieuze karakter van de processen-ver-

baal heeft aangeklaagd;
- de appelrechters deze processen-verbaal die de waarborg van onpartijdigheid 

schenden, uit het debat dienden te weren of alleszins dienden aan te duiden waar-
om deze processen-verbaal niet tendentieus zijn, wat de appelrechters zouden 
hebben nagelaten.

2. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft 
betrekking op de rechters die oordelen over de gegrondheid van de tegen een 
persoon ingestelde strafvordering, niet op het openbaar ministerie of op de poli-

1 Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0362.N, nr 157.
2 Zie Cass., 28 feb. 2000, AR P.99.0003.F, nr 145; 28 nov. 2001, AR P.01.1345.F, nr 650.
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tie. 
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. Met de redenen die zij vermelden, verantwoorden de appelrechters hun be-

slissing dat eisers recht op een eerlijk proces en zijn vermoeden van onschuld 
zijn geëerbiedigd, naar recht en beantwoorden zij eisers verweer ter zake.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Het tweede middel voert aan dat het begrip "menselijke waardigheid" enkel 

kan worden aangetroffen in de nieuwe wetsomschrijving voor de feiten van de 
telastlegging A, niet in de oorspronkelijke wetsomschrijving, en dat deze "termi-
nologie ongrondwettelijk is, nu ze te onbepaald, te vaag en te onbepaalbaar is".

5. De feiten van de telastlegging A werden aanvankelijk omschreven als volgt: 
"Bij inbreuk op artikel 77bis, §1bis, §2, §4, §4bis en §5, en 80 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31 december 1980, erratum 
B.S. 13 januari 2001), rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben 
gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van een vreemdeling ten gevolge 
van zijn onwettige of precaire administratieve toestand door de verkoop, verhuur 
of ter beschikking stelling van enig onroerend goed of kamers of enige andere 
ruimte met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, met de omstandig-
heid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt."

De appelrechters stellen vast dat deze feiten thans strafbaar gesteld zijn als: 
"Bij inbreuk op de artikelen 433decies, 433undecies en 433terdecies (Strafwet-
boek), ingevoerd bij artikel 16 van de wet van 10 augustus 2005 (B.S. 2.9.2005), 
zich schuldig te hebben gemaakt, rechtstreeks of via een tussenpersoon aan mis-
bruik van de bijzonder kwetsbare positie van personen ten gevolge van hun on-
wettige  of  precaire  administratieve  toestand  of  hun  precaire  sociale  toestand 
door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een 
deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 (Straf-
wetboek) bedoelde ruimte, te hebben verkocht, verhuurd of ter beschikking te 
hebben gesteld in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardig-
heid, zodanig dat de betrokken personen in feite geen andere echte en aanvaard-
bare keuze hadden dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat van 
de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt." 

6. De eiser werd hiervan in kennis gesteld op de terechtzitting van 27 februari 
2006 en uitgenodigd zich hierop te verdedigen.

De eiser  heeft  in beroepsconclusies uitsluitend verweer gevoerd omtrent  de 
oorspronkelijke wetsomschrijving.

7. Het middel geeft niet alle redenen weer die de appelrechters bij de beoorde-
ling van de feiten van de telastlegging A vermelden en waardoor zij alle constitu-
tieve bestanddelen van zowel de oude als de nieuwe wetsomschrijving bespreken 
in zoverre de eiser die heeft aangevochten.

In zoverre het middel berust op een onvolledige lezing van het bestreden ar-
rest, mist het feitelijke grondslag.
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8. Met de redenen die zij vermelden (arrest bladzijde 12 tot en met 18), verant-
woorden de appelrechters hun beslissing dat de schuld van de eiser aan de feiten 
van de telastlegging A zowel in de oorspronkelijke wetsomschrijving als in de 
nieuwe wetsomschrijving, bewezen is, naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. De eiser verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Arbitrage-

hof te stellen: "Schendt artikel 433decies Strafwetboek artikel 12, tweede lid, en 
artikel 14 Grondwet, artikel 7 EVRM en artikel 15 BUPO doordat het aan de 
term 'menselijke waardigheid' een onbepaald en onbepaalbaar toepassingsgebied 
verleent en elke nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorzienbaarheid mist waar-
aan strafwetten, conform het legaliteitsbeginsel, nochtans moeten voldoen?"

Het  Hof moet de voorgestelde prejudiciële  vraag aan het  Arbitragehof niet 
stellen, omdat die vraag gesteund is op een onvolledige lezing van het arrest.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 604

2° KAMER - 28 november 2006

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEWET - ARTIKEL 270, DOUANE EN ACCIJNZENWET - 
PROCES-VERBAAL - AFSCHRIFT VOOR DE OVERTREDER - TAAL

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935) - 
STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEWET - VASTSTELLING VAN 
HET DOUANEMISDRIJF - ARTIKEL 270, DOUANE EN ACCIJNZENWET - PROCES-VERBAAL - 
AFSCHRIFT VOOR DE OVERTREDER - TAAL

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING 
INGEVOLGE ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - DRAAGWIJDTE VAN DE 
WETSWIJZIGING

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING - 
ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR 
ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - WERKING IN DE TIJD

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
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TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 42 
WET ACCIJNSPRODUCTEN - WETSWIJZIGING - ARTIKEL 320 PROGRAMMAWET VAN 22 DEC. 
2003 - WETSWIJZIGING DIE NIET DE STRAF MAAR ENKEL DE ACCIJNSSCHULD BETREFT - GEVOLG

1º en 2° Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces-
verbaal dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de  
overtreder verstaat1. 

3º, 4° en 5° De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde  
dat  ongeacht  de  bij  de  artikelen  39,  40  en  41 van deze wet  opgelegde  straffen  de 
ontdoken accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22  
december 2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat,  
onverminderd  de  bij  de  artikelen  39,  40  en  41  bepaalde  straffen,  de  accijns  altijd  
opeisbaar is, met uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die,  
naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief  
worden in beslag genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of,  bij  wege van  
transactie, aan de Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding,  
maar de accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór 
de  inwerkingtreding  van  het  gewijzigde  artikel  42  Wet  Accijnsproducten  definitief  
verschuldigd geworden accijns 2 3. 

(P. T. BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1047.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 7 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
2. Artikel 270 AWDA schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel pro-

ces-verbaal dat aan de overtreders wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een 
taal die de overtreders verstaan.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 270 AWDA, faalt het 
naar recht.

3. Met de redenen die het middel vermeldt, voldoen de appelrechters aan de 
grondwettelijke motiveringsplicht.

1 Zie Cass., 22 april 1980, nr 532. 
2 Zie Cass., 18 april 2006, AR P.05.1561.N, nr.215.
3 De programmawet van 22 december 2003, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 31 
december 2003, trad in werking op 10 januari 2004. 
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In zoverre het middel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, mist het 
feitelijke grondslag.

(...)
Zevende middel
11. Volgens de oorspronkelijke versie van het artikel 42 Wet Accijnsproducten 

is ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 opgelegde straffen de ontdoken ac-
cijns altijd verschuldigd.

Volgens het artikel 42 Wet Accijnsproducten, gewijzigd door artikel 320 van 
de programmawet van 22 december 2003, in werking getreden tien dagen na de 
bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2003, is 
voortaan de accijns niet meer opeisbaar die verschuldigd is op de accijnsproduc-
ten die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van arti-
kel 39 van de vermelde wet effectief in beslag worden genomen en naderhand 
worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de Schatkist worden 
afgestaan. 

Deze wetswijziging betreft niet de straf voor de overtreding maar de accijns-
schuld. Ze heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerkingtreding van 
de gewijzigde wetsbepaling definitief verschuldigd geworden accijns. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Goossens, Antwerpen en Debruyn.

Nr. 605

2° KAMER - 28 november 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BIJZONDERE 
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VERBEURDVERKLARING - ONWETTIGHEID - GEVOLG

1º  en  2°  Onwettig  is  de  beslissing  waarbij  een  bijzondere  verbeurdverklaring  van  
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen1. (Artt. 42, 3° en 43bis, Sw.; Art. 195, tweede 
lid, Sv.)

3º De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de onwettigheid 
ervan enkel de verbeurdverklaring zelf aantast2. (Art. 43bis, Sw.)

(E.)

ARREST

(A.R. P.06.1086.N)

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

correctionele kamer, van 27 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Krachtens artikel 195, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering, 

vermeldt het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de re-
denen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, der-
gelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt; bovendien rechtvaardigt het de 
strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel.

4.  Met de in het middel aangehaalde redenen: "Er kan bovendien ingegaan 
worden op de  verbeurdverklaring van de  vermogensvoordelen zoals  door  het 
openbaar ministerie ter zitting van de eerste rechter dd. 05/10/2004 schriftelijk 
gevorderd", motiveren de appelrechters niet naar recht hun beslissing de vermo-
gensvoordelen verbeurd te verklaren, beslissing die te dezen een facultatief ka-
rakter heeft.

Het middel is gegrond.
5. De verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen is geen bestanddeel van 

de hoofdstraf, zodat de onwettigheid enkel de verbeurdverklaring zelf aantast. 

1 Zie Cass., 9 nov. 1988, AR 6941, nr 142; 18 sept. 1991, AR 9365, nr 34; 31 maart 1992, AR 5098,  
nr 410; 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr 158; DE SWAEF, M., "De bijzondere verbeurdverklaring van 
de vermogensvoordelen uit misdrijven", R.W. 1990-91, 491, nr 7. In het geval dat aanleiding gaf tot 
het geannoteerde arrest was de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in eerste aanleg, in 
toepassing  van  artikel  43bis,  eerste  lid,  S.W.,  waarnaar  de  appelrechters  verwijzen,  evenmin 
gemotiveerd en verleende de eerste rechter vrijspraak.
2 Cass.,  21 maart 1989, AR 3181, nr 417; 27 maart 1990, AR 3602, nr 452; 5 maart 2002, AR 
P.01.1431.N, nr 158.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. Behoudens de beslissing over de verbeurdverklaring van de vermogensvoor-

delen, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor-
men in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

Onmiddellijke aanhouding
7. Tengevolge van de verwerping van het cassatieberoep gericht tegen de be-

slissing op de strafvordering over de schuld en de straf behalve de verbeurdver-
klaring van de vermogensvoordelen, heeft het cassatieberoep in zoverre gericht 
tegen de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van de eiser wordt be-
volen, geen bestaansreden meer. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring van de ver-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de helft van de kosten ten laste van de Staat en veroordeelt de eiser tot de 

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

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel , F. Scheerlinck, Gent en P. Van Eeck-
haut, Gent.

Nr. 606

2° KAMER - 28 november 2006

1º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BESTANDDELEN - ILLEGALE OF 
DELICTUELE HERKOMST - KENNIS VAN DEZE HERKOMST

2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - ILLEGALE OF DELICTUELE HERKOMST - 
KENNIS VAN DEZE HERKOMST - BEWIJSLAST - VEREISTE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - ILLEGALE OF DELICTUELE HERKOMST - 
KENNIS VAN DEZE HERKOMST - VEREISTE - GEVOLG

4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN 
- VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE 
- VERPLICHTING - GRENZEN - VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING

6º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN 
- VRAAG NIET GESTEUND OP EEN RECHTSONGELIJKHEID TUSSEN TWEE CATEGORIËN VAN 
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VERGELIJKBARE BEKLAAGDEN - VRAAG GESTEUND OP EEN HYPOTHETISCHE ONGELIJKHEID

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VRAAG NIET GESTEUND OP EEN RECHTSONGELIJKHEID TUSSEN TWEE CATEGORIËN VAN 
VERGELIJKBARE BEKLAAGDEN - VRAAG GESTEUND OP EEN HYPOTHETISCHE ONGELIJKHEID

1º, 2° en 3° Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de  
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de  
in  geding  zijnde  zaken  en  van  de  kennis  daarvan  bij  de  dader:  aan  de  bewijslast  
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke  
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten,  
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met  
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling  
vergt  geen enkel  bewijs  vanwege de beklaagde en dus ook  niet  het  bewijs  van zijn 
onschuld1. 

4º en 5° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag  
te stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de  
inhoud van het recht2. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

6º en 7° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag  
te stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare  beklaagden,  maar  berust  op  een  hypothetische  ongelijkheid  tussen  
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak3.  (Art. 
26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(Z.)

ARREST

(A.R. P.06.1129.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 27 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser voor het witwasmisdrijf van artikel 

505, eerste lid, 3°, Strafwetboek in verband met in Nederland gedane stortingen 
van in het totaal 75.000 euro op een Belgische bankrekening op zijn naam en 
spreekt bij toepassing van deze wetsbepaling tegen hem de verbeurdverklaring 

1 Zie Cass., 9 juni 1999, AR P.99.0231.F, nr 340; 21 juni 2000, AR P.99.1285.F, P.00.0351.F en 
P.00.0856.F, nr 387; 25 sept. 2001, AR P.01.0725.N, nr 493; 9 mei 2006, AR P.06.0242.N, nr.263; 
19 sept. 2006, AR P.06.0608.N, nr.425.
2 Zie Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0352.F, nr 270; 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, nr 511; 11 feb. 
2005, AR P.04.0262.N, nr 88.
3 Zie Cass., 5 nov. 1996, AR P.95.1428.N, nr 417; 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr 366; 26 mei 
2006, AR C.05.0150.F, nr.292.



Nr. 606 - 28.11.06 HOF VAN CASSATIE 2443 

uit van het witgewassen bedrag van 75.000 euro dat zich op die geblokkeerde 
bankrekening bevindt.

Het bestreden arrest steunt deze veroordeling op de overweging, enerzijds, dat 
op grond van de feitelijke gegevens die het vermeldt en bespreekt, elke legale 
herkomst of oorsprong van de gelden kan uitgesloten worden, anderzijds, op de 
overweging dat uit de feitelijke omstandigheden van de stortingen die het arrest 
ook vermeldt en bespreekt, eveneens met zekerheid kan afgeleid worden "dat de 
handelingen waaruit de gelden werkelijk voortkwamen ook in België het dag-
licht niet mochten zien, dat zij met andere woorden ook in België als misdrijf be-
schouwd werden".

2. Het middel voert aan dat het bestreden arrest artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2, 
IVBPR, het algemeen rechtsbeginsel van het zwijgrecht en artikel 505, eerste lid, 
3°, Strafwetboek, en voor zover als nodig artikel 149 Grondwet en de artikelen 
195 en 211 Wetboek van Strafvordering schendt.

3. Door artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek toe te passen schendt het be-
streden arrest dit artikel niet en door de redenen op te geven waarom het bestre-
den arrest de eiser schuldig acht aan de hem ten laste gelegde feiten, schendt het 
noch artikel 149 Grondwet noch de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvor-
dering.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt 

de vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige her-
komst van de in geding zijnde zaken en van de de kennis daarvan bij de dader. 
Aan de bewijslast betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wan-
neer op grond van feitelijke gegevens met zekerheid elke legale herkomst van 
die zaken kan worden uitgesloten. Aan de bewijslast betreffende de kennis bij de 
dader is voldaan wanneer deze met zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelij-
ke omstandigheden. Dergelijke bewijsregeling vergt geen enkel bewijs vanwege 
de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn onschuld.

Verder staat het de beklaagde zelf te oordelen of het voor zijn verdediging op-
portuun is om de hem bekende informatie betreffende de herkomst van de zaken 
bekend te maken. De keuze die de beklaagde ter zake kan maken, doet geenszins 
afbreuk aan zijn recht van verdediging in verband met het hem enkel ten laste 
gelegde witwasmisdrijf. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
5. De eiser verzoekt subsidiair het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag te 

stellen: "Schendt artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek, zo geïnterpre-
teerd dat de rechter vermag de beklaagde wegens overtreding van deze strafbepa-
ling te veroordelen zonder dat het basismisdrijf bedoeld in artikel 42, 3°, van het 
Strafwetboek zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave ervan moet 
worden gedaan, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de beklaagde 
die én voor het basismisdrijf bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek én 
voor het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwet-
boek vervolgd wordt, over voldoende informatie beschikt om onder meer na te 
gaan of de strafvordering voor het basismisdrijf al dan niet verjaard is, bewijs-
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baar is of niet strafbaar is omwille van provocatie, terwijl de beklaagde die enkel 
vervolgd wordt voor het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3°, van 
het Strafwetboek niet over deze informatie beschikt".

De voorgestelde prejudiciële vraag gaat geheel uit van de onjuiste onderstel-
ling dat de beklaagde hier enige bewijslast zou dragen. Voor het overige betreft 
de vraag geen rechtsongelijkheid tussen twee categorieën van vergelijkbare be-
klaagden, maar berust ze op een hypothetische ongelijkheid tussen beklaagden 
die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak.

Er is geen grond de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

28 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 607

2° KAMER - 28 november 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - NIET-AANGIFTE VAN FAILLISSEMENT - OUDE EN NIEUWE 
WET - ARTIKEL 574, 4°, FAILLISSEMENTSWET 1851 - ARTIKEL 489BIS, 4° SW., INGEVOEGD BIJ 
ARTIKEL 119, FAILLISSEMENTSWET 1997

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - VERDUISTERING OF VERBERGING VAN ACTIVA - OUDE EN 
NIEUWE WET - ARTIKEL 577, 2°, FAILLISSEMENTSWET 1851 - ARTIKEL 489TER, 1° SW, 
INGEVOEGD BIJ ARTIKEL 120, FAILLISSEMENTSWET 1997

1º en 2° Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1  
januari 1998, waren de ontdraging van activa en de niet-tijdige aangifte van faillissement  
strafbaar en zij zijn dit nog steeds1. (Artt. 489bis, 4° en 489ter, 1°, Sw.)

(D. e.a.)

1 Cass., 4 jan. 2000, AR P.98.1416.N, nr 3, waar gepreciseerd wordt dat wat de niet-tijdige aangifte 
van staking van betaling betreft, de constitutieve bestanddelen van het nieuwe artikel 489bis, 4° SW 
strenger  -  en  dus  gunstiger  voor  de  beklaagde  -  zijn  dan  deze  van  het  oude  artikel  574,  4°, 
Faillissementswet 1851.
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(A.R. P.06.1177.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest 

28 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. A. van Droogenbroeck, Brussel en De Gryse.

Nr. 608

2° KAMER - 28 november 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID

2º OPLICHTING - BESTANDDELEN - LISTIGE KUNSTGREPEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
TOEPASSING

1º  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  niet  de  bevoegdheid  de  bezwaren  te  
beoordelen waarvan de raadkamer onaantastbaar het bestaan aannam1.

2º  Het  gebruik  van valse  stukken vermeld  in  de  artikelen  193,  194,  196,  197  en 214  
Strafwetboek  kan  een  listige  kunstgreep  bij  oplichting  in  de  zin  van  artikel  496 
Strafwetboek uitmaken2. 

(S. e.a. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1234.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2006.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

1 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr 380 met concl. adv.-gen. Vandermeersch, waar het 
Hof oordeelt dat  enkel de raadkamer en niet de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van 
artikel  135,  §2,  Wetboek  van  Strafvordering  over  deze  bezwaren  oordeelt;  5  april  2006,  AR 
P.06.0098.F, nr...; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave, Maklu 2005, p. 617, nr 
1286.  Toch  is  er  een  logische  uitzondering  op  deze  regel  wanneer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  de  zaak  tot  zich  trekt  in  toepassing  van  artikel  215  Wetboek  van 
Strafvordering; zo moeten de appelrechters, wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de nietigheid aanvoert  van de beschikking die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijst, en zij die nietigheid uitspreken, de zaak aan zich trekken overeenkomstig art. 215 
Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, door het bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen 
(zie  Cass.,  29  jan.  2003,  AR  P.02.1368.F,  nr  64).  Hetzelfde  geldt,  wanneer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  in  hoger  beroep  tegen  de  verwijzigingsbeschikking,  oordeelt  dat  de 
raadkamer die uitspraak deed over de regeling van de rechtspleging, onterecht een conclusie van de 
inverdenkinggestelde onwettig verklaart en uit het debat weert: ook in dit geval moet de kamer van 
inbeschuldingstelling zelf over het bestaan van voldoende bezwaren en over de verwijzing oordelen 
(Cass., 8 nov. 2005, AR P.05.1191.N, nr 578). 
2 Cass., 20 dec. 1965, Pas., 1966, I, 542. 
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan. 

De eisers III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan. 

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De procureur des Konings vorderde bij de regeling van de rechtspleging de 

raadkamer de eisers, na aanneming van verzachtende omstandigheden voor de 
tenlasteleggingen A en B, naar de correctionele rechtbank te verwijzen wegens 
bepaalde feiten van mededaderschap aan de tenlasteleggingen A. valsheid in ge-
schrifte en gebruik, B. valsheid in boekhouding en gebruik, E. bedrieglijk faillis-
sementsmisdrijf en F. en G. witwassen. 

Bij de raadkamer riepen de eisers in schriftelijke conclusies het middel in, dat 
het gebruik dat bij de vervolging van de volgens de eisers door de tenlasteleggin-
gen A, F en G in werkelijkheid bedoelde misdrijven wordt gemaakt, van bewijs-
materiaal dat ingevolge aan Zwitserland gerichte rogatoire commissies verkregen 
is, strijdig is met het bij de verleende rechtshulp gemaakte voorbehoud: "Het di-
rect of indirect gebruik van deze documenten en inlichtingen is in elk geval uit-
gesloten in een procedure van fiscale aard met strafrechtelijk of administratief 
karakter". De eisers vroegen daarom, de nietigverklaring van bepaald uit Zwit-
serland verkregen bewijsmateriaal en van al het bewijsmateriaal wat daarop is 
gevolgd. 

Bij beschikking van 23 februari 2006 verwierp de raadkamer bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen de door de eisers ingeroepen onregelmatighe-
den en verwees hen naar de correctionele rechtbank. 

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen van de eisers betreffende de 
onregelmatigheid die zij in schriftelijke conclusie bij de raadkamer hebben inge-
roepen, ontvankelijk maar ongegrond.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel van de eisers I en III, derde middel van de eiser III
2. Het bestreden arrest overweegt: 
"4.3.  Uit  de delictsomschrijving blijkt  dat  de valsheden zouden kunnen ge-

pleegd zijn met de bedoeling de fiscale wetgeving te ontduiken, maar ook dat 
deze valsheden zonder fiscaal oogmerk zouden kunnen gepleegd zijn. Ook de 
mogelijkheid dat  de valsheden zowel met een fiscaal als met een niet-fiscaal 
oogmerk zouden kunnen gepleegd zijn, wordt voorzien.

4.4. Een onderzoek naar de achterliggende bedoeling van de inverdenkingge-
stelden impliceert echter een onderzoek naar de bezwaren waarvoor de kamer 
van inbeschuldigingstelling, binnen de perken van de ingestelde hogere beroe-
pen, niet bevoegd is".
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3. De verwijzingsbeschikking van de raadkamer oordeelde dat tegen de inver-
denkinggestelde voldoende bezwaren bestaan betreffende valsheden in geschrifte 
en gebruik van valse stukken, die een fiscaal of een gemeenrechtelijk oogmerk of 
beide oogmerken kunnen hebben. Hiermede oordeelde de raadkamer dat er tegen 
de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan voor zowel gemeenrechte-
lijke als fiscale  valsheden. Dit  houdt noodzakelijk in dat het  de correctionele 
rechtbank toekomt uit te maken in welke mate het door de eiser bedoelde bewijs 
al of niet onrechtmatig wordt gebruikt bij het bewijs van een fiscaal misdrijf.

4. Anders dan de middelen stellen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet de bevoegdheid de bezwaren te beoordelen waarvan de raadkamer onaan-
tastbaar het bestaan aannam.

De middelen falen naar recht.
Derde middel van de eisers I en III, vierde middel van de eiser II
5. Het bestreden arrest overweegt:
"4.5. Zelfs wanneer de feiten der tenlastelegging A als een fiscale valsheid in 

geschriften zouden worden beschouwd, is er geen beletsel de Zwitserse gege-
vens, opgeleverd door de rogatoire commissie van 5 juni 1998, voor vervolgings-
doeleinden aan te wenden. Het Zwitsers voorbehoud bij artikel 2 van het [Euro-
pees Rechtshulpverdrag] slaat immers niet op feiten die volgens artikel 14.2 van 
het Zwitsers Federaal Administratief Strafwetboek omschreven kunnen worden 
als een fiscale  oplichting. Dit  begrip dekt volledig de fiscale  valsheden zoals 
o.m. omschreven in het WIB".

(...)
Tweede onderdeel
7. Artikel 14.2 van de Zwitserse federale wet van 22 maart 1974 op het admi-

nistratief strafrecht stelt strafbaar hij die een listige kunstgreep gebruikte die tot 
gevolg heeft gehad van de openbare overheden een belangrijk bedrag van een 
bijdrage, een subsidie of een andere dienstverlening, weg te nemen, of anders-
zins hun belangen te hebben geschaad.

8. Het gebruik van valse stukken vermeld in de artikelen 193, 194, 196, 197 en 
214 Strafwetboek kan zowel naar Belgisch recht als in de zin van de vermelde 
Zwitserse wetsbepaling een listige kunstgreep bij oplichting zijn.

Het onderdeel faalt naar recht. 

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

28 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout, Ph. Traest, Brussel, C. De Baets, Brussel, 
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R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 609

2° KAMER - 29 november 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERLIES AAN 
BEROEPSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - ONGEVAL - GETROFFENE - MATERIËLE SCHADE - VERLIES AAN 
BEROEPSINKOMSTEN - VERVANGINGSINKOMSTEN OF OUDERDOMSPENSIOEN - IN AANMERKING NEMEN

1º en 2° De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die  
hem foutief  werd  toegebracht,  kan bestaan uit  het  verlies  aan beroepsinkomsten ten 
gevolge van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die  
hem worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te  
worden genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld 1. 

(Z. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Tweede onderdeel :
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid vol-

gens welke het onderdeel nieuw is :
Het  onderdeel  verwijt  het  bestreden arrest  dat  het  de  materiële  schade  die 

voortvloeit uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van de eiser raamt door van 
diens inkomsten het ouderdomspensioen af te trekken dat hem werd en nog zal 
worden uitgekeerd.

In de samenvattende conclusie die de eiser aan de appelrechters heeft voorge-
legd heeft hij de materiële schade die voortvloeit uit zijn blijvende arbeidsonge-

1 Zie concl. adv.-gen. m.o. de KOSTER, Cass., 21 april 2006, AR C.02.0018.F, Pas., 2006, nr.228. 
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schiktheid geraamd op 98.876,75 euro voor  het  verleden en 193.609,64 euro 
voor de toekomst, door het ouderdomspensioen dat hem werd en zou worden uit-
gekeerd af te trekken van respectievelijk de inkomsten die hij, volgens hemzelf, 
tot 16 juli 2005 zou hebben ontvangen en die welke hij in de toekomst zou ont-
vangen.

Met betrekking tot zijn verleden schade, onderstreepte hij dat "hoewel [hij] be-
seft dat een ouderdomspensioen slechts een gedeelte is van een uitgestelde ver-
goeding die niet tot doel heeft een materiële schade te herstellen, [hij toch aan-
vaardde] om het magere pensioen dat hij tot nog toe [had] ontvangen volledig af 
te trekken om zo correct mogelijk de exacte materiële toestand af te bakenen 
waarin hij zich [bevond]".

Hij preciseerde dat "de hoger vermelde berekening alleen maar op zeer concre-
te wijze de financiële weerslag aantoonde die het ongeval [heeft gehad en zou 
hebben] op de levensstandaard van de [eiser en dat] mocht deze laatste zijn toe-
vlucht hebben genomen tot een abstracte raming, hij noch de toeslag op het be-
staansminimum dat hem [was] toegekend, noch het belachelijke pensioen dat hij 
voor zijn weinige jaren anciënniteit [ontving] zou hebben afgetrokken".

Hij zette verder uiteen dat hij "dermate bekommerd is geweest om de toestand 
waarin hij zou hebben verkeerd nauwkeurig weer te geven dat hij zelfs zijn vor-
dering verminderd heeft met het volledige pensioen dat hij ontvangt; dat het dui-
delijk is dat [hij] nooit zou hebben gedurfd om een dergelijke aftrek voor te stel-
len op straffe van zich aan vernietiging door het Hof van Cassatie bloot te stel-
len; dat daarentegen de berekeningswijze [die hij voorstelde] des te geloofwaar-
diger [was] en voor bekrachtiging in aanmerking kwam omdat zij de werkelijk-
heid zo dicht  mogelijk  [benaderde]  terwijl  zij  tegelijkertijd in [zijn] voordeel 
was".

Subsidiair stelde hij ten slotte een berekening voor van zijn verleden en toe-
komstige schade zonder zijn ouderdomspensioen in mindering te brengen waar-
bij hij als volgt preciseert: "Het is mogelijk dat het hof [van beroep] oordeelt dat 
de hoger vermelde berekeningen niet passen in de klassieke schema's ter vergoe-
ding van een dergelijke schade. Het is mogelijk dat [het] van mening is dat de 
door de [eiser] geleden materiële schade moet vergoed worden met een kapitali-
satie van 30% van de inkomsten die de [eiser] in het verleden en in de toekomst 
zou verdiend hebben, op grond dat men de algemene arbeidsmarkt in aanmer-
king moet nemen om de weerslag te beoordelen van de handicap op de economi-
sche waarde van de getroffene. De [eiser] kan alleen maar herhalen dat een der-
gelijke opvatting louter theoretisch zou zijn en de werkelijkheid zou miskennen 
van de nasleep waarmee hij sinds het ongeval wordt geconfronteerd. De [eiser] 
roert niettemin, uiterst subsidiair, het idee aan van een schadevergoeding op de 
gebruikelijke manier of overeenkomstig de rechtspraak, in de wetenschap even-
wel dat die wijze van vergoeding zijn schade niet volledig zal vergoeden".

De eiser heeft aldus betwist dat het ouderdomspensioen dat hij ontvangt kan 
afgetrokken worden van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor 
de berekening van de vergoeding tot herstel van de materiële schade die voort-
vloeit uit zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, voor het geval het hof van beroep 
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de evaluatiemethode van die schade welke hij in hoofdorde voorstelde, niet in 
aanmerking zou nemen en die erin bestond om het bedrag dat hij aangaf als in-
komsten uit het verleden en in de toekomst, voor 100 per cent zou worden aange-
rekend in plaats van voor 30 per cent.

De appelrechters kennen de eiser de schadevergoeding toe van 44.620,83 euro 
die de verweerder hem aanbood te betalen, nadat zij  zijn verleden schade op 
9.351,42 euro hebben geraamd en zijn toekomstige schade op 15.250,35 euro, 
door die voormelde methode niet toe te passen.

Het onderdeel is bijgevolg niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid 

die hem foutief werd toegebracht kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkom-
sten ten gevolge van die ongeschiktheid.

Het vervangingsinkomen of  het  ouderdomspensioen die hem worden uitge-
keerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden ge-
nomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de ar-
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld.

Over de verleden schade oordeelt het arrest dat "de loonberekening op grond 
van [de] laatst gekende toestand [...] toelaat ervan uit te gaan dat het 100% bruto-
loon van 15.121,51 euro op 1 mei 1998 naar 17.335 euro zou geëvolueerd zijn op 
1 februari 2005, d.i. een toename met ongeveer 2% per jaar, dat, om rekening te 
houden met die loonevolutie alsook met een geringere mogelijkheid om UNO 
vergoedingen te ontvangen, [het] legitiem is om rekening te houden [...] met een 
lineair gemiddeld netto-inkomen van 14.500 euro" en dat, "om het verlies aan in-
komsten te berekenen voor het afgelopen tijdvak, er grond is om rekening te 
houden met het netto-inkomen dat [de eiser] voordien heeft verdiend bij wijze 
van lonen en salarissen of vervangingsinkomens voor de in aanmerking genomen 
tijdvakken, zoals die voorkomen op zijn aanslagbiljetten, alsook met het percen-
tage van arbeidsongeschiktheid dat door de deskundige in aanmerking wordt ge-
nomen".

Om de toekomstige schade te berekenen die door de eiser wegens zijn blijven-
de arbeidsongeschiktheid is geleden, gaat het arrest over tot een raming, zoals 
die welke in aanmerking is genomen voor de berekening van de verleden schade, 
van het jaarlijks netto basisloon dat in aanmerking moet worden genomen, door 
dit lineair op 16.000 euro vast te stellen. Het arrest stelt evenwel vast dat de eiser 
aanspraak maakt op een ouderdomspensioen vermeerderd met een gewaarborgde 
minimumtoeslag waarvan het bedrag geïndexeerd is en dat hij aldus een inkomen 
uitgekeerd kreeg onder de vorm van pensioenen en andere daarmee gelijkgestel-
de uitkeringen voor een bedrag van 11.686,50 euro in 2003 en van 12.077,08 
euro in 2004. Het arrest dat dit geactualiseerde bedrag op ongeveer 12.225 euro 
raamt, trekt dit af van het bovenvermelde bedrag van 16.000 euro om te besluiten 
dat het toekomstig inkomensverlies 3.775 euro bedraagt.

Het arrest dat, voor de raming van de materiële schade die voortvloeit uit de 
blijvende arbeidsongeschiktheid die de verweerder foutief aan de eiser heeft toe-
gebracht, aldus rekening houdt met de vervangingsinkomens en het ouderdoms-
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pensioen die deze laatste heeft ontvangen, zonder te onderzoeken of deze het 
herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vergoeding vastlegt voor de 

materiële schade wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van de eiser.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en de verweerder in de andere 

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

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten:  mrs.  Mahieu en Geinger.

Nr. 610

2° KAMER - 29 november 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING VAN HET RECHTSCOLLEGE - ONDERZOEK HERVAT "AB INITIO" - 
GEVOLG

Wanneer  na  een  wijziging  in  de  samenstelling  van het  rechtscollege,  de  correctionele  
rechtbank  het  onderzoek  "ab  initio"  hervat,  kan  het  zijn  beslissing  gronden  op 
getuigenverklaringen  voor  een  anders  samengesteld  rechtscollege  wanneer  die 
verklaringen in het proces-verbaal van de terechtzitting werden opgenomen1. 

(C. T. M.I.V.B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0958.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 april 2006 in hoger beroep 

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

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 4 dec. 1996, AR P.96.0764.F, nr 483. 
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring :
Over het middel:
De eiser voert aan dat het vonnis, met schending van artikel 779, eerste lid, 

van het Gerechtelijk Wetboek en van het recht van verdediging, door rechters 
werd gewezen die niet alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond. Hij 
voert aan dat het debat niet volledig werd hervat voor de zetel van de rechtbank 
die uitspraak doet over de strafvordering, ofschoon na een vonnis dat de herope-
ning van het debat beveelt, een anders samengesteld rechtscollege twee getuigen 
had gehoord.

De rechter kan zijn beslissing gronden op verklaringen die voor een anders sa-
mengesteld rechtscollege zijn afgenomen wanneer die verklaringen in het pro-
ces-verbaal van de terechtzitting werden opgenomen.

Uit de processtukken blijkt dat :
- op de terechtzitting van 17 juni 2005, waar de rechtbank uit de rechters Nie-

megeers, Colinet en Denys was samengesteld, een vonnis werd uitgesproken dat 
de heropening van het debat heeft bevolen;

- op de terechtzitting van 28 oktober 2005, waar de rechtbank uit de rechters 
Niemegeers,  Colinet  en  Pensis  was  samengesteld,  twee  getuigen  werden  ge-
hoord, akte werd genomen van hun verklaringen in het proces-verbaal van de te-
rechtzitting en de behandeling van de zaak naar een later tijdstip werd verplaatst;

- op de terechtzitting van 17 maart 2006, waar de rechtbank was samengesteld 
uit de rechters Niemegeers, Colinet en Denys, de zaak ab initio werd hervat, 
rechter Niemegeers verslag heeft uitgebracht, de conclusies van de eiser en van 
de verweerster  werden voorgelezen en neergelegd,  de procureur des  Konings 
heeft gevorderd, de partijen hebben geantwoord, waarbij op het laatst het woord 
aan de verdediging werd gegeven, en de zaak in beraad werd genomen;

- op de terechtzitting van 6 april 2006, waar de rechtbank was samengesteld uit 
de rechters Niemegeers, Colinet en Lepaffe, waarbij deze laatste werd aangewe-
zen met toepassing van artikel 779, tweede lid, van het voormelde wetboek om 
rechter Denys te vervangen die wettig verhinderd was, het vonnis werd uitge-
sproken.

Uit die vaststellingen volgt dat het vonnis werd gewezen door de rechters die 
aan alle terechtzittingen van de zaak hebben deelgenomen in de zin van artikel 
779, eerste lid, en dat het recht van verdediging niet werd miskend.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de burgerlijke rechtsvordering 
die door de verweerster tegen de eiser is ingesteld:
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De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. A. Amici, Brussel en G. Bernard, Brussel.

Nr. 611

2° KAMER - 29 november 2006

HELING - WITWASSEN - VEROORDELING WEGENS WITWASSEN - VOORWAARDE

Het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek wordt  
bedoeld, hangt niet af van de veroordeling van dezelfde of van een andere beklaagde  
wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van het voormelde wetboek. 

(M. e.a.  T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 1 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Iedere eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep van A. L. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring tegen de eiser :
(...)
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
De eiser voert aan dat hij niet wettig kan worden veroordeeld wegens het mis-

drijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek is bedoeld, "terwijl 
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bewezen is dat het misdrijf dat in 2° van artikel 505, eerste lid, is bedoeld, niet 
heeft plaatsgevonden".

Enerzijds verklaren de appelrechters het misdrijf bewezen dat de eiser ten laste 
wordt gelegd en waarvan hij beweert dat het niet heeft plaatsgevonden. Het on-
derdeel dat op een bewering berust die niet door het arrest wordt gestaafd, mist 
in zoverre feitelijke grondslag.

Anderzijds hangt het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, 
van het Strafwetboek wordt bedoeld, niet af van de veroordeling van dezelfde of 
van een andere beklaagde wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van 
het voormelde wetboek.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Tweede onderdeel:
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de 

feitelijke gegevens van de zaak door de bodemrechters of in zoverre voor het on-
derzoek  ervan  deze  gegevens  moeten  worden  nagegaan,  hetgeen  niet  de  be-
voegdheid is van het Hof, is het niet ontvankelijk. 

Voor het overige hebben de appelrechters, door te oordelen dat de eiser wist 
waar de gelden vandaan kwamen en door te oordelen dat hij gehandeld heeft met 
als doel de onrechtmatige oorsprong ervan te verdoezelen of de dief te helpen om 
aan de gevolgen van zijn daden te ontkomen, artikel 505, eerste lid, 3°, van het 
Strafwetboek niet geschonden.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Vanderveeren, Brussel, H. El Abouti, Brussel en T'Kint.

Nr. 612

2° KAMER - 29 november 2006

1º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- UITLOTING VAN DE GEZWORENEN - ONVOLDOENDE WERKENDE GEZWORENEN - UITLOTING VAN DE 
PLAATSVERVANGENDE GEZWORENEN - DEZELFDE NAAM KOMT TWEEMAAL UIT DE BUS - GEVOLG



Nr. 612 - 29.11.06 HOF VAN CASSATIE 2455 

2º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- HOOFD VAN DE JURY - EERSTE UITGELOTE GEZWORENE - AANNEMING VAN EEN GROND VAN 
VERHINDERING - VERVANGING VAN DE EERSTE WERKENDE GEZWORENE DOOR DE EERSTE 
PLAATSVERVANGENDE GEZWORENE - GEVOLG

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BERAADSLAGING OVER DE 
STRAF - PLAATSVERVANGENDE GEZWORENEN - TOELATING OM ZICH TERUG TE TREKKEN - 
WETTIGHEID

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - AAN DE JURY GESTELDE 
VRAGEN - VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP DE AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN - NIEUW MIDDEL - BEGRIP

5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN

1º  Wanneer,  overeenkomstig  artikel  248,  Ger.W.,  de  namen  van  de  werkende  en  
plaatsvervangende  gezworenen  werden  uitgeloot,  zonder  dat  de  naam  van  de  
gezworene  te  voorschijn  komt  wiens  naam  tweemaal  uit  de  bus  van  de 
plaatsvervangende gezworenen zou zijn gekomen, ter aanvulling van de namen van de 
werkende gezworenen, hebben de beschuldigden er geen belang bij om zich te beklagen 
over het feit dat die naam tweemaal in de bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op  
wraking krachtens artikel 247, Ger.W., niet volledig hadden uitgeoefend1. 

2º Ofschoon de gezworenen een andere hoofdman kunnen kiezen dan de gezworene die 
het eerst wordt uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het  
evenwel de magistraten van het hof van assisen die voor een gezworene een grond van  
verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, die gezworene  
vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde van de uitloting;  
geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer de eerste werkende gezworene  
verhinderd is de debatten bij te wonen, hij wordt vervangen door de tweede werkende 
gezworene, waarbij de eerste plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de 
laatste werkende gezworene2.  (Art. 125, eerste lid, in fine, Ger.W.; Art. 342, tweede lid, 
Sv.)

3º Noch uit artikel 124, Ger.W., noch uit artikel 366, Sv., noch uit enige andere wettelijke  
bepaling, volgt dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met  
de  gezworenen  terugtrekt  om  daarover  te  beraadslagen,  de  voorzitter  de 
plaatsvervangende gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken. 

4º en 5° Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het  
eerst  voor  het  Hof  worden  aangevoerd,  wanneer  uit  het  proces-verbaal  van  de  
terechtzitting blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 

(W. e.a. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1227.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 In zijn conclusie op de terechtzitting had het openbaar ministerie geoordeeld dat het middel hem 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk leek vermits het voor het eerst voor het Hof, alleen kritiek oefent 
op de samenstelling van de assisenjury (zie Cass., 11 dec. 2002, AR P.02.1389.F, nr. 667). 
2 Ibid.
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De eiser M. W. richt, enerzijds, de cassatieberoepen I en V tegen een arrest, op 
18 november 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbe-
schuldigingstelling, en, anderzijds, de cassatieberoepen II en VI tegen de arres-
ten, op 29 juni 2006 gewezen onder de nummers 1234 en 1235 van het repertori-
um, door het Hof van Assisen van de Provincie Henegouwen. Het cassatieberoep 
III van de eiser J. S. is gericht tegen het voormelde arrest van 18 november 2005 
van het hof van beroep en zijn cassatieberoep IV is gericht tegen de voormelde 
arresten van het hof van assisen.

De eisers voeren identieke grieven aan in memories waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. M. W. zet deze uiteen in een 
middel  dat  uit  vier  onderdelen bestaat  en J.  S.  in drie  middelen waarvan het 
tweede in twee onderdelen is opgesplitst.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep II van de eiser M. W. en het cassatieberoep IV van 

de eiser J. S., gericht tegen het arrest van het hof van assisen dat uitspraak doet 
over de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld :

Over het eerste middel van J. S. en het eerste onderdeel van het middel van M. 
W. :

De eisers oordelen dat volgens het proces-verbaal van de terechtzitting een-
zelfde naam tweemaal uit de bus van de plaatsvervangende gezworenen zou zijn 
gekomen, ter aanvulling van de namen van de aanwezige en niet  vrijgestelde 
werkende gezworenen. Zij voeren aan dat, aangezien die naam aldus tweemaal in 
de bus werd neergelegd die voor de definitieve loting is gebruikt, deze niet het 
totaal aantal namen van gezworenen bevatte die bij artikel 245, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald.

Wanneer, overeenkomstig artikel 248 van hetzelfde wetboek, de namen van de 
werkende  en  plaatsvervangende  gezworenen  werden  uitgeloot,  zonder  dat  de 
naam van die plaatsvervangende gezworene te voorschijn komt, hebben de eisers 
er geen belang bij om zich te beklagen over het feit dat die naam tweemaal in de 
bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op wraking krachtens artikel 247 van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet volledig hadden uitgeoefend.

De grief is niet ontvankelijk.
Over het eerste onderdeel van het tweede middel van J. S. en het tweede on-

derdeel van het middel van M. W. :
Naar luid van artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, is 

de hoofdman van de jury de gezworene wiens naam de eerste uit de bus geko-
men is, of hij die door de gezworenen wordt benoemd en de opdracht aanvaardt.

Ofschoon de gezworenen aldus een andere hoofdman kunnen kiezen dan dege-
ne die is uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het 
evenwel de magistraten van het hof van assisen die, met toepassing van artikel 
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125, eerste lid, in fine, van het Gerechtelijk Wetboek, voor een gezworene een 
grond van verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, 
die  gezworene  vervangen  door  een  plaatsvervangende  gezworene  volgens  de 
orde van de uitloting.

Uit het tweede proces-verbaal van de terechtzitting van 19 juni 2006 blijkt dat 
op het ogenblik van de eedaflegging die bij artikel 312, tweede lid, van het Wet-
boek van Strafvordering is  bepaald,  de eerste  uitgelote  gezworene  heeft  ver-
klaard "de eed niet te willen afleggen en zijn opdracht van gezworene niet te 
kunnen uitoefenen", (een) omstandigheid die de raadslieden van de eisers M. W. 
en J. S. van aard beschouwd hebben om die eerste gezworene uit te sluiten en 
hem door de eerste plaatsvervangende gezworene te vervangen.

Zo uit bladzijde 5 van het tweede proces-verbaal van de terechtzitting van 19 
juni 2006 blijkt dat "de eerste plaatsvervangende gezworene, Josse Michel, de 
eerste plaats gaat innemen op de tabel van de rechtsprekende jury teneinde de 
volgorde van de loting te bewaren", dan gebeurt dit in uitvoering van een arrest 
van het hof van assisen dat, met toepassing van het voormelde artikel 125, beslist 
om de eerste gezworene te vervangen.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, zoals de eisers aanvoeren, 
wanneer de eerste werkende gezworene verhinderd is de debatten bij te wonen, 
hij  wordt  vervangen  door  de tweede  werkende gezworene,  waarbij  de  eerste 
plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de laatste werkende gezwo-
rene.

De grief kan niet worden aangenomen.
Over het tweede onderdeel van het tweede middel van J. S. en over het derde 

onderdeel van het middel van M. W. :
Noch uit artikel 124 van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit artikel 366 van 

het Wetboek van Strafvordering, noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt 
dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met de ge-
zworenen terugtrekt om daarover te beraadslagen, de voorzitter de plaatsvervan-
gende gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken.

De grief faalt naar recht.
Over het derde middel van J. S. en over het vierde onderdeel van het middel 

van M. W. :
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt dat uiteindelijk "geen van de 

partijen bezwaar heeft aangetekend inzake de aan de jury gestelde vragen".
Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verleent akte van de afstand van M. W. van het cassatieberoep dat op 14 juli 
2006 is ingesteld tegen de arresten 1234 en 1235, op 29 juni 2006 gewezen door 
het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

29 november 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer,  afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. J.-Ph. Mayence, Charleroi, J. Vossen, Brussel, P. Chomé, Brus-
sel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 613

2° KAMER - 29 november 2006

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - OPENBAAR MINISTERIE - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

3º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - KANTSCHRIFT - 
INLICHTINGENBULLETIN - GEVOLGEN

1º, 2° en 3° Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt  
hem een nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in  
staat van wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is  
een daad van onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering  
wordt gestuit. 

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0174.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 januari 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 
Op de terechtzitting van 15 november 2006, heeft  raadsheer Sylviane Velu 

verslag  uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  Jean-Marie  Genicot  geconclu-
deerd.

Op 24 november 2006 heeft de verweerder op de griffie van het Hof een nota 
in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 22, 23 

en 25 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en van ar-
tikel 68 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer :
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Het bestreden vonnis verklaart de strafvordering vervallen door verjaring wat 
betreft  de  enige  telastlegging waarvoor de eiser  werd vervolgd :  op 22 april 
2004, de artikelen 5 en 63.1.2.1° van het Wegverkeersreglement te hebben over-
treden.

Krachtens de artikelen 22, 23 en 25 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering en artikel 68 van de voormelde wet, is de strafvordering 
die voortvloeit uit een overtreding van het voormelde wetboek verjaard wanneer, 
bij ontstentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, een jaar is verlopen 
vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging binnen het jaar vanaf de 
dag waarop dit misdrijf werd gepleegd.

De laatste daad van onderzoek of van vervolging die binnen die termijn is ver-
richt en die dus de verjaring van de strafvordering stuit, is het kantschrift van 19 
april 2005 waarbij de eiser de burgemeester van de gemeente Ukkel heeft ver-
zocht hem een nieuw inlichtingenbulletin over de verweerder te doen toekomen. 
Dit kantschrift dient immers om de zaak in staat van wijzen te brengen door de 
actualisering van de gegevens over deze laatste, aangezien het vorige hem betref-
fende inlichtingenbulletin dat bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd, da-
teert van 28 juni 2004.

De strafvordering was dus niet vervallen op 10 januari 2006, de dag van de uit-
spraak van het bestreden vonnis.

Dit verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 

in hoger beroep. 

29 november 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal– 
Advocaat: mr. X. Taton, Brussel.

Nr. 614

1° KAMER - 30 november 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - VERKOOP BUITEN BEHEER VAN HET PRIVÉVERMOGEN - MEERWAARDE - WINST 
OF BELASTBARE BATEN - BEGRIP

Art. 90, 1°, W.I.B. 1992 belast niet de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop buiten  
de grenzen van het beheer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit een 
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dergelijke verrichting1. 

(G. e.a. T. BELGISCHE STAAT -  Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie twee middelen aan.
(...)
2. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 90, 1°, en 97 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest neemt kennis van de conclusie waarbij de eisers (1) het wijzigings-

bericht aanhalen dat hun op 21 juni 1999 werd toegestuurd, volgens hetwelk "de meer-
waarde (die de eisers n.a.v. de verkoop van hun aandelen in de b.v.b.a Anciens Etablisse-
ments Huygens op 4 juli 1996) hebben verwezenlijkt beduidend hoger is dan de intrinsie-
ke waarde van die aandelen indien men rekening houdt met de belasting die op de ge-
maakte winst moet worden betaald...; de intrinsieke waarde van de aandelen bedroeg ... 
24.407.547 BEF. U hebt  ze  verkocht  voor  27.632.070 BEF, dus met  een bijkomende 
winst van 3.224.523 BEF..." (eerste conclusie van de eisers, p. 3 en 4) en (2) en bijko-
mend vorderden "dat de grondslag van de belasting verminderd zou worden tot 3.224.523 
BEF",

het verwerpt dat bijkomend standpunt en neemt de belastbare grondslag van de litigieu-
ze belasting in aanmerking, namelijk de opbrengst van de verkoop van de aandelen van de 
vennootschap, verminderd met de inschrijvingsprijs van 250.000 BEF en de aan de bank 
betaalde commissie van 400.000 BEF.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"De administratie heeft slechts een wettelijke toepassing gemaakt van artikel 97 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De door de (eisers) voorgestelde uitlegging 
die gebaseerd is op het woord 'voortkomen' in artikel 90, kan de toepassing van het be-
paalde in voornoemd artikel 97 niet ontkrachten".

Grieven
Indien, zoals het bestreden arrest beslist, de verkoop door de eisers van hun aandelen in 

de b.v.b.a. hun een winst heeft  opgeleverd die voorkomt uit een verrichting buiten de 
grenzen van het beheer van het privévermogen wegens het feit  dat  eiser in 1996, ten 
gunste van zijn functie van zaakvoerder van de b.v.b.a., ervoor gezorgd heef dat deze 
voordien haar andere bezittingen dan liquiditeiten verkocht, ten dele aan de nieuw opge-
richt naamloze naamloze en ten dele aan hemzelf, moet de krachtens artikel 90, 1°, belast-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006. 
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bare winst beperkt worden tot de winst die "voortkomt" uit de handelingen die de grenzen 
van het gewone beheer te buiten gaan. Bijgevolg diende het hof van beroep, om de belast-
bare grondslag te bepalen, na te gaan welk bedrag de eisers hadden kunnen halen uit hun 
aandelen in de b.v.b.a. bij gebrek aan abnormaal geachte handelingen. Indien dat bedrag 
wel degelijk 24.407.547 BEF bedroeg, zoals de eisers staande hielden op grond van het 
voornoemde wijzigingsbericht, bleef de krachtens artikel 90, 1°, belastbare winst beperkt, 
zoals de eiseres aanvoerden, tot 3.224.523 BEF.

In geval van vervreemding van een goed uit het privévermogen belast artikel 90, 1°, 
niet de verwezenlijkte meerwaarde zoals artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992 doet inzake gelden die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt: het belast enkel de winst of baten die voortkomen uit de verrichting bui-
ten het normale beheer.

Artikel 97 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat door het bestreden 
arrest wordt aangevoerd, luidens hetwelk "de in artikel 90, 1°, vermelde inkomsten (...) 
naar het nettobedrag ervan in aanmerking (worden) genomen, dat is het brutobedrag ver-
minderd met de kosten waarvan de belastingplichtige het bewijs levert dat zij tijdens het 
belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behou-
den", bevat geen enkele vermelding over het in artikel 90, 1°, bedoelde brutoinkomen, en 
is dus niet ter zake dienend.

Het bestreden arrest schendt bijgevolg de artikelen 90, 1°, en 97 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Tweede middel 
(...)
De grondslag van het middel
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hielden de eisers 

staande dat de belastbare grondslag verminderd moest worden tot het verschil 
tussen de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de vennootschap en hun 
intrinsieke waarde bij de verkoop van de aandelen, terwijl de administratie de 
opbrengst van de verkoop wou belasten na aftrek van het kapitaal van de ven-
nootschap en van de aan de bank betaalde kosten.

Artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 belast niet 
de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop buiten de grenzen van het be-
heer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit een dergelijke ver-
richting.

Door daarover anders te beslissen schendt het arrest die wetsbepaling.
Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
kelijk verklaard.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

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

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

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 615

1° KAMER - 30 november 2006

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIE MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSING DOOR DE RECHTER - GRENS

Het  staat  aan  de  rechter  te  beoordelen  of  een  administratieve  sanctie  met  repressief  
karakter  in  de  zin  van  art.  6  E.V.R.M.  niet  onevenredig  is  met  de  inbreuk  en  te  
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige  
omvang mocht opleggen; hij  kan echter  niet  om loutere redenen van opportuniteit  of  
tegen  wettelijke  regels  in,  boeten  kwijtschelden  of  verminderen1.  (Art.  70,  §1bis, 
W.B.T.W. en art. 1, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de 
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(H.C.S.G. b.v.ba. T. BELGISCHE STAAT – Ministerie van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0086.F – F.05.0102.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 27 januari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
B. In de zaak F.05.0102.F.
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde, inzonderheid artikel 70, §1 en 1bis, zoals ze werden ingevoegd bij de wet van 27 
december 1977 en artikel 84, derde lid, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, zoals 

1 Cass., 21 jan. 2005, AR C.02.0572.N, nr.43 en concl. adv.-gen. THIJS in A.C., 2005.
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ze van toepassing waren ten tijde van de feiten;
- artikel 1, inzonderheid laatste lid, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 21 oktober 1993, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over 
de toegevoegde waarde;

- tabel H in de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987;
- artikel 33, tweede lid, van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 9 van het organiek besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het be-

stuur van 's lands middelen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest neemt aan dat "uit de foto's in het dossier blijkt dat de Chrysler Voyager 

Crew Cab eruitziet als een luxebreak waarmee zowel personen als goederen kunnen wor-
den vervoerd" en de " de bewoordingen van de reclame van de constructeur, die met name 
de vijf echte passagiersplaatsen prijst, evens duidelijk blijkt dat het niet om zuivere be-
drijfsvoertuigen gaat", zodat "de litigieuze voertuigen wel degelijk vallen onder artikel 45, 
§2, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek", met wijziging van het beroepen vonnis, stelt het 
"de geldigheid (vast) van het dwangbevel dat op 22 december 1999 ten laste (van ver-
weerster) is uitgereikt en op 23 december 1999 geviseerd, uitvoerbaar verklaard en bete-
kend is", maar beslist niettemin dat de oorspronkelijke vordering van de verweerster ge-
grond is betreffende de kwijtschelding van de boete, en, bijgevolg, veroordeelt de eiser tot 
een tiende van de kosten, op grond dat "hier blijkt dat (de verweerster) het slachtoffer is 
geworden van de reclame van de constructeur Chrysler, aangezien aan haar zijde geen 
kwade trouw is bewezen, zodat de vordering tot opschorting van de boete van 10 pct. ge-
grond moet worden verklaard".

Grieven
Krachtens artikel 70 van het B.T.W.-Wetboek, verbeurt ieder die onrechtmatig aftrek 

van belasting heeft genoten, een geldboete gelijk aan een veelvoud of een breuk van die 
belasting in zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van §1, eerste lid, 
krachtens hetwelk voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, 
een geldboete wordt opgelegd gelijk aan een veelvoud of een breuk van de niet betaalde 
belasting. 

Volgens artikel 84 van dat wetboek wordt, binnen de door de wet gestelde grenzen, het 
bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een schaal waarvan de trappen 
door de Koning worden vastgesteld. Ter uitvoering van die bepaling stelt het koninklijk 
besluit nr. 41 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op 
het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, schalen vast voor de vermindering 
van de proportionele fiscale geldboeten die het minimum van de wettelijke sanctie vor-
men. Met betrekking daartoe heeft de ambtenaar die de boete heeft opgelegd geen enkele 
beoordelingsvrijheid en kan hij de door die reductieschaal vastgelegde wettelijke boete 
niet aanpassen. Die schaal is echter niet van toepassing ten aanzien van overtredingen be-
gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te ma-
ken.

Aan de hand van die reductieschaal kunnen de in artikel 70, §1bis, van het B.T.W.-
Wetboek bedoelde overtredingen gestraft worden met een boete gelijk aan 10 pct. van de 
verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting (artikel 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk be-
sluit nr. 41, samengelezen met tabel H van de bijlage bij dat besluit). Iedere rubriek in elk 
van de tabellen vormt een bijzondere reductie die enkel van toepassing is op de daarin 
omschreven onregelmatigheden en er kunnen geen lagere percentages worden gehanteerd 



2464 HOF VAN CASSATIE 30.11.06 - Nr. 615 

dan die welke daar uitdrukkelijk vermeld staan.
In de gevallen die artikel 70, §1bis, van het B.T.W.-Wetboek beoogt en die niet zijn be-

gaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te ma-
ken, beschikt de administratie over geen enkele beoordelingsmarge waarmee zij de boete 
volledig kan kwijtschelden of een andere boete toepassen dan die welke in de tabel is 
vastgelegd. Zo niet schendt zij die bepaling, alsook artikel 84, derde lid, van dat wetboek 
en artikel 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 41, én het bepaalde 
in tabel H van de bijlage bij dat besluit.

Belastingschuldigen kunnen weliswaar verzet doen tegen het dwangbevel van de met 
de invordering belaste ambtenaar, maar de rechter die verzocht wordt de krachtens artikel 
70 van het B.T.W.-Wetboek opgelegde sanctie te toetsen, kan de wettigheid van die sanc-
tie onderzoeken en, inzonderheid, nagaan of die sanctie in overeenstemming is met de 
wet, de algemene beginselen van intern recht en met de dwingende vereisten van de inter-
nationale verdragen en, in zoverre, nagaan of de sanctie niet onevenredig is met de in-
breuk en onderzoeken of de administratie naar redelijkheid een administratieve boete van 
zodanige omvang mocht opleggen.

Maar die toetsingsbevoegdheid houdt niet in dat hij mag afwijken van de bij de wet op-
gelegde schaal en het oplegde bedrag mag verminderen, zo niet schendt hij de artikelen 70 
en 84 van het B.T.W.-Wetboek, 1 van het koninklijk besluit nr. 41 en het bepaalde in ta-
bel H van de bijlage bij dat besluit.

Overigens verbieden artikel 33, tweede lid, van de Grondwet en het beginsel van de 
scheiding der machten dat de rechter een rechtsregel die hij moet toepassen wijzigt. Door 
echter een vermindering toe te staan van de boete die al was vastgesteld op het wettelijke 
minimum onder hetwelk niet mag worden gegaan, of door de boete gewoonweg kwijt te 
schelden, ongeacht de reden daarvoor, miskent de rechter het beginsel van de scheiding 
der machten en schendt hij voornoemde grondwettelijke bepaling.

Afgezien daarvan, behoort het persoonlijke recht van de Minister van Financiën om een 
kwijtschelding of een vermindering van fiscale boetes te staan, dat vergelijkbaar is met 
een gratierecht, uitsluitend tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht en kan het niet 
worden gelijkgesteld met verzachtende omstandigheden, in de zin van artikel 100 van het 
Strafwetboek, die door de rechter worden beoordeeld en die hij in aanmerking kan nemen. 
Dienaangaande mag de rechter zijn beoordeling niet in de plaats stellen van de bij de wet 
bepaalde straf die is toegepast door de Minister van Financiën of diens gemachtigd ambte-
naar, zonder dat hij heeft vastgesteld dat de administratie naar redelijkheid geen admini-
stratieve boete van zodanige omvang mocht opleggen. Indien de rechter dit niet in acht 
neemt, schendt hij, eens te meer, het beginsel van de scheiding der machten. Het organiek 
besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831 van het bestuur van 's lands middelen, 
verleent, in zijn artikel 9, dat nog steeds van toepassing is ondanks artikel 57 van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, de Minister van Fi-
nanciën een algemene bevoegdheid om de boetes kwijt te schelden en die bevoegdheid is 
niet overgedragen aan de rechterlijke macht. De rechter kan weliswaar de regelmatigheid 
van de boete toetsen, maar die bevoegdheid mag niet verward worden met die van de mi-
nister, die discretionair is, en die deze minister de mogelijkheid biedt om, uitspraak doen-
de naar billijkheid en opportuniteit, desgevallend de bij het koninklijk besluit nr. 41 vast-
gestelde schaal niet toe te passen. Maar hoe dan ook impliceert de toetsingsbevoegdheid 
van de rechter inzake fiscale boetes geenszins dat de rechter die boeten om loutere subjec-
tieve redenen van billijkheid of opportuniteit kan verminderen of kwijtschelden.

Het arrest, dat aanneemt dat de verweerster artikel 45, §2, van het B.T.W.-Wetboek, dat 
van toepassing is op de litigieuze voertuigen, niet heeft nageleefd, stelt niet vast dat de ad-
ministratie de administratieve boete van 10 pct. van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte 
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belasting naar redelijkheid niet mocht opleggen, waarbij die 10 pct. het wettelijke mini-
mum is dat wordt opgelegd bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en de be-
palingen van de daarbij gevoegde tabel H. Het stelt enkel zijn subjectieve beoordeling van 
de wettelijk bepaalde sanctie in de plaats en beslist bijgevolg, hoewel die de rechterlijke 
macht daartoe niet bevoegd is, dat die minimale sanctie om redenen van billijkheid niet op 
verweerster mag worden toegepast, aangezien zij het slachtoffer is geworden van de recla-
me van de constructeur en zij de onrechtmatige aftrek niet ter kwade trouw heeft verricht.

De de door het arrest besliste opschorting van de fiscale boete die eiser overeenkomstig 
de wet heeft toegepast, is strijdig met het bepaalde in de artikelen 70, §1 en 1bis, en 84, 
inzonderheid derde lid, van het B.T.W.-Wetboek, schendt artikel 1 van het koninklijk be-
sluit nr. 41 van 30 januari 1987 en de bepalingen van de bij dat besluit gevoegde tabel H, 
miskent het beginsel van de scheiding der machten en schendt de overige in de aanhef van 
het middel aangewezen bepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest  gericht; er bestaat  grond tot 

voeging.
B. In de zaak nr. F.05.0102.F:
Eerste middel
Luidens artikel 70, §1bis, van het Wetboek van de belasting over de toege-

voegde waarde, verbeurt ieder die onrechtmatig aftrek van belasting heeft geno-
ten, een geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting in zover die overtre-
ding niet wordt bestraft bij toepassing van §1, eerste lid.

Krachtens artikel 84, derde lid, van dat wetboek, wordt, binnen de door de wet 
gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten die zijn 
vastgesteld in dat wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, be-
paald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastge-
steld.

Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, bepaalt, in de onderstelling dat de in artikel 70, 
§1bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde 
overtredingen niet zijn begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de 
ontduiking ervan mogelijk te maken, een boete gelijk aan 10 pct. van de verkeer-
delijk in aftrek gebrachte belasting, wanneer die belasting hoger is dan 1.250 eu-
ro.

De belastingschuldigen kunnen verzet doen tegen het door het door de met de 
invordering belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel.

De rechter die een administratieve sanctie met repressief karakter in de zin van 
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden moet toetsen, kan de wettigheid van die sanctie nagaan, en, 
meer bepaald, nagaan of zij verenigbaar is met de dwingende vereisten van de 
internationale verdragen of van het intern recht, met inbegrip van de algemene 
rechtsbeginselen.
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Aangezien de rechter op grond van dat toetsingsrecht kan beoordelen of de 
sanctie niet onevenredig is met de inbreuk, kan hij onderzoeken of de administra-
tie naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige omvang mocht op-
leggen.

Die beoordelingsbevoegdheid impliceert niet dat de rechter om loutere redenen 
van opportuniteit of tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of ver-
minderen.

Het arrest oordeelt dat de verweerster "het slachtoffer is geworden van de re-
clame van de constructeur Chrysler, aangezien aan haar zijde geen kwade trouw 
is bewezen, zodat de vordering tot opschorting van de boete van 10 pct. gegrond 
moet worden verklaard".

Louter op grond van die overweging, beslist het arrest niet naar recht de aan de 
verweerster opgelegde boete kwijt te schelden.

Het middel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. F.05.0086.F en F.05.0102.F:
(...)
Uitspraak doende in de zaak F.05.0102.F:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de oorspronkelijke vordering van 

de verweerster gegrond verklaard in verband met de kwijtschelding van de boete 
en het 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  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 
over;

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

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 616

1° KAMER - 30 november 2006

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
PROVINCIEBELASTINGEN - BELASTING OP SIGARETTENAUTOMATEN - GELIJKHEID EN 
NIET-DISCRIMINATIE VOOR DE BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN 
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VAN BELASTINGPLICHTIGEN - OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - 
VOORWAARDE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NON-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - 
BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 
- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN 
- BELASTING - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - 
OBJECTIEVE EN REDELIJKE VERANTWOORDING - VOORWAARDE

1º, 2°,  3° en 4° De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,  van de niet-
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook  
van de gelijkheid voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid  
wordt gemaakt tussen categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en 
redelijke  verantwoording  bestaat;  de  al  of  niet  aanwezigheid  van  zodanige 
verantwoording moet worden getoetst  aan het  doel  en de gevolgen van de getroffen 
maatregel  of  van de ingestelde  belasting  en  aan  de redelijkheid  van  de verhouding  
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel1 2 (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(ETABLISSEMENTS L. LACROIX Fils n.v. T. PROVINCIE NAMEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0103.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 2 van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 no-

vember 1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de ciga-
rettes".

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, rechtdoende op de voorziening van de eiseres tegen de beslissing 

van de bestendige deputatie van de provincie Namen van 24 juni 1999 betreffende de aan-

1 Over de vereisten die voornoemde regels opleggen aan het ambt van de rechter, zie concl. O.M in 
Pas., 2006.
2 Cass., 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, nr 24 en concl. A.G. THIJS
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slagen en de belasting voor het aanslagjaar 1997 op sigarettenautomaten, respectievelijk 
vervat in de kohierartikelen 90029 tot 90033 van de kohieren voor de provincie Namen, 
neemt de voorziening aan en zegt voor recht dat de beroepen beslissing vernietigd wordt 
en dat het oorspronkelijke bezwaar ongegrond is en veroordeelt eiseres in de kosten be-
groot zoals in strafzaken, zulks op de onderstaande gronden:

"2. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
(De eiseres) oppert dat de litigieuze belastingen enkel betrekking hebben op sigaretten-

automaten en niet op enige andere automaten;
de Raad van State heeft echter in talrijke arresten herhaald dat de plaatselijke overhe-

den de voor de aanslag geëigende grondslag kunnen kiezen en de voorwaarden voor de 
verschuldigdheid ervan kunnen bepalen; hij preciseert dat het hun niet verboden is slechts 
één categorie belastingplichtigen te belasten, aangezien allen die in dezelfde toestand ver-
keren, gelijkelijk worden belast (...);

in dit geval is het objectief en redelijkerwijs verantwoord die belasting te beperken door 
rekening te houden met het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële aard 
zijn en moeten voldoen aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot de innings-
kosten en de verwachte inkomsten;

hier is niet bewezen dat aan genoemd criterium voldaan zou kunnen worden indien de 
provincie andere soorten automaten zou belasten;

de aangevoerde schending is dus niet bewezen, ook al staan de kwestieuze automaten 
niet op de openbare weg;

5. Miskenning van het beginsel van de fiscale draagkracht:
in dit geval wordt geenszins bewezen dat de bewuste belasting onevenredig is, zoals dit 

in punt 2 werd uiteengezet".
Grieven
Hoewel de grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen en de niet-discrimi-

natie in belastingzaken, neergelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, niet er-
aan in de weg staan dat een fiscaal onderscheid wordt gemaakt tussen bepaalde categorie-
ën van personen, is een dergelijke verschillende behandeling echter slechts verantwoord 
voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het 
doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Bijgevolg staat het aan de rechter te toetsen of de categorie waarop de belasting slaat op 
objectieve wijze wordt onderscheiden van overige categorieën van personen en of er een 
billijke verhouding bestaat tussen, enerzijds, het beoogde doel en, anderzijds, de daartoe 
aangewende middelen, met andere woorden de aan die categorie van personen opgelegde 
last.

Luidens artikel 1 van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 november 
1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes", 
werd er voor het aanslagjaar 1997 ten gunste van de provincie Namen een jaarlijkse belas-
ting geheven op sigarettenautomaten die tijdens het aanslagjaar op het grondgebied van de 
provincie Namen stonden.

Luidens artikel 2 van de voornoemde belastingverordening was die belasting door de 
eigenaars  verschuldigd  op  de  sigarettenautomaten  en  vastgesteld  op  10.000  BEF,  of 
247,89 euro, per automaat.

Blijkens die tekst werd de belasting forfaitair geheven op sigarettenautomaten, maar 
niet op andere automaten, zoals brood-, drank- of geldautomaten.
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Bijgevolg kon die verschillende fiscale behandeling van sigarettenautomaten slechts als 
niet-discriminerend worden beschouwd, voor zover er voor dat verschil een objectieve en 
redelijke verantwoording bestaat.

Hier neemt het hof van beroep enkel het criterium in aanmerking van de rendabiliteit 
van de belasting in verhouding tot de inningskosten en tot de verwachte opbrengsten om 
de verschillende behandeling van sigarettenautomaten te verantwoorden.

Het voornoemde rendabiliteitscriterium sluit evenwel geenszins uit dat personen, die 
zich in  dezelfde  omstandigheden bevinden,  op verschillende wijze  worden behandeld, 
voor zover er onder de eigenaars van andere soorten automaten, personen zouden kunnen 
zijn, van wie de opbrengst uit die automaten, de opbrengst uit een sigarettenautomaat be-
nadert of overstijgt, en die bijgevolg, net zo solvabel zijn als de eigenaars van sigaretten-
automaten, of voor zover het provinciebestuur onder de eigenaars van sigarettenautoma-
ten, dezelfde moeilijkheden voor de inning zou ondervinden, wat tot hogere inningskosten 
zou leiden, als het zou kunnen ondervinden de eigenaars van andere soorten automaten.

Bovendien sluit het criterium van de rendabiliteit in verhouding tot de inningskosten en 
tot de verwachte inkomsten geenszins uit dat het door de provincie beoogde doel niet re-
delijkerwijs in verhouding staat  tot  de last  voor de eigenaars van sigarettenautomaten, 
meer bepaald doordat zij de mogelijkheid hebben om de kosten ervan aan de klanten door 
te rekenen.

Bijgevolg kan dat ene criterium op zich alleen geen objectieve en redelijke verantwoor-
ding opleveren voor het feit dat alleen laatstgenoemde categorie personen belast wordt.

Gevolg
Het hof van beroep, dat expliciet vaststelt dat er rekening moest worden gehouden met 

het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële aard zijn en moeten voldoen 
aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot de inningskosten en de verwachte in-
komsten, dat volgens dat hof verantwoordde dat enkel de sigarettenautomaten, met uit-
sluiting van alle andere soorten automaten belast werden, welk criterium evenwel niet uit-
sluit dat personen die in zich in dezelfde omstandigheden bevinden, op verschillende wij-
ze worden behandeld, kon niet naar recht beslissen dat de miskenning van het grondwette-
lijk gelijkheidsbeginsel in de deze zaak niet bewezen was (schending van de artikelen 10, 
11, 159 en 172 van de Grondwet, 1 en 2 van de belastingverordening van de provincie 
Namen van 5 november 1996 "relatif à la taxe provinciale 1997 sur les distributeurs auto-
matiques de cigarettes"). Althans heeft hof van beroep, bij gebrek aan overwegingen be-
treffende de verhouding tussen, enerzijds, de aangewende middelen, zijnde de forfaitaire 
belasting van sigarettenautomaten, en bijgevolg, de bijkomende last voor de eigenaars van 
die automaten, en anderzijds, het doel van de belasting, dat van financiële aard is, niet 
naar recht de onevenredige aard van de belasting uitsluiten, en bijgevolg daaruit afleiden 
dat zij wettig was (schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet, 1 en 2 
van de belastingverordening van de provincie Namen van 5 november 1996 "relatif à la 
taxe provinciale 1997 sur les distributeurs automatiques de cigarettes").

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel 
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, vervat in artikel 10 van 

de Grondwet, die van de niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen 
toegekende rechten en vrijheden, vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet, als-
ook van de gelijkheid voor de belasting, vervat in artikel 172 van de Grondwet, 
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staan niet eraan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat.

De al  of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden ge-
toetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de ingestel-
de belasting. Het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens geschonden wanneer vast 
staat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijs in verhouding staan tot het 
beoogde doel.

Het arrest oordeelt enerzijds, dat het beperken van de belasting tot sigaretten-
automaten, met uitsluiting van alle andere automaten, verantwoord is "door reke-
ning te houden met het doel en de gevolgen van de belasting die van financiële 
aard zijn en moeten voldoen aan een criterium van rendabiliteit in verhouding tot 
de inningskosten en tot de verwachte inkomsten" en "dat het hier niet bewezen is 
dat aan genoemd criterium voldaan zou kunnen worden indien [verweerster] an-
dere soorten automaten zou belasten" en, anderzijds, dat "in dit geval geenszins 
wordt bewezen dat de bewuste belasting onevenredig zou zijn".

Op grond van die overwegingen kon het arrest niet naar recht het oorspronke-
lijke bezwaar ongegrond verklaren. 

Het middel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het oorspronkelijke bezwaar on-

gegrond acht 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  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

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

30 november 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr.Geinger.
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