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Nr. 118

1° KAMER - 1 maart 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN - STAAT 
VAN SCHATTING - BIJLAGE - AARD VAN DE REGEL - VERZUIM - GEVOLG

De  regel  dat  een  staat  van  schatting  moet  worden  gehecht  aan  de  minuut  van  de 
schenking van roerende goederen is een formaliteit die verband houdt met het plechtig  
karakter van de schenking; het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker  
niet  kan  verhelpen  door  enige  akte  van  bevestiging;  het  heeft  tot  gevolg  dat  de  
schenking, die nietig is naar de vorm, opnieuw moet worden gedaan en dat een latere  
akte niet kan gelden als schattingsakte1. (Artt. 948 en 1339, B.W.)

(B. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 oktober 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 893, 894, 931, 948, 950, 953,954, 955, 1147 tot 1151, 1339, 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 16 en 68 (zoals het bestond voor de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 

1999) van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI (16 maart 1803)) houdende inrich-
ting van het notariaat;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat M. V. G. (in wiens rechten de tweede tot de zesde ver-

weerster getreden zijn), bij de op 14 juli 1992 voor de eiser, notaris, verleden akte, de 
door haar bewoonde flat, die pro fisco was geraamd op 3.400.000 BEF, en "alle roerende 
goederen,  waarden  en  voorwerpen  van  die  flat",  die  pro  fisco  waren  geraamd  op 
1.000.000 BEF, onder voorbehoud van vruchtgebruik geschonken heeft aan de eerste ver-
weerster, achternicht van wijlen haar echtgenoot; dat de deskundige Mund op 15 januari 
1993 een inventaris heeft opgemaakt met een schatting van de waarde van het meubilair 
van de flat en foto's genomen heeft; dat M. V.G., bij exploot van 27 juli 1995, de eerste 
verweerster heeft gedagvaard tot nietigverklaring van de schenking, in zoverre zij betrek-

1 DE PAGE,  Traité, VIII,  "Les libéralités", p. 562, nr 468; Gabriel MARTY en Pierre RAYNAUD,  Droit 
civil, “Les successions et les libéralités", p. 374, nr 485. 
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king had op de roerende goederen en haar rechtsvordering heeft gegrond op artikel 948 
van het Burgerlijk Wetboek, daar geen staat van schatting aan de akte was gehecht; dat de 
eiser vrijwillig in de zaak is tussengekomen om de op een vormgebrek gegronde rechts-
vordering tot nietigverklaring van de schenking te doen verwerpen; dat de eerste verweer-
ster zich gedragen heeft naar het oordeel van de rechter wat betreft de op een dergelijk ge-
brek gegronde rechtsvordering tot nietigverklaring; dat de eerste verweerster tegen de ei-
ser een tussenvordering heeft ingesteld tot vergoeding van de schade die zij zou kunnen 
lijden ten gevolge van de nietigverklaring van de akte van 14 juli 1992, in zoverre die be-
trekking heeft op de roerende goederen die zich in de geschonken flat bevinden,

1. bevestigt het arrest het beroepen vonnis, in zoverre dit "de volstrekte nietigheid vast-
stelt van de schenking van alle roerende goederen en waarden, meubels en voorwerpen 
die zich in de flat bevinden", zegt het voor recht dat de eiser verantwoordelijk is voor de 
nietigheid van de schenkingsakte, in zoverre deze betrekking heeft op de hierboven gepre-
ciseerde roerende goederen en dat hij gehouden is de eerste verweerster te vergoeden voor 
de door haar geleden schade, stelt het vast in de huidige stand van zaken geen uitspraak te 
kunnen doen over het bedrag van die geleden schade en wijst het bijgevolg Jan De Maere 
aan als deskundige met de opdracht de verkoopwaarde te bepalen van de "meubels, schil-
derijen en beeldhouwwerken" die zijn opgenomen in de inventaris van 15 februari (lees: 
januari) 1993 van Hélène Mund; 2. vernietigt het arrest het beroepen vonnis "in zoverre 
het heeft beslist dat de door de [eiser] verschuldigde vergoeding moet worden verminderd 
met het registratierecht op de verkoopwaarde van de geschonken goederen en de opdracht 
van de deskundige heeft beperkt tot de in de inventaris van Hélène Mund opgenomen goe-
deren", en 3. "breidt, met wijziging van het beroepen vonnis op dat punt, het door de eer-
ste rechter bevolen deskundigenonderzoek uit met de opdracht de verkoopwaarde te bepa-
len  van  de  overige  goederen  van  de  flat  die  voorkomen  op  de  door  de  [eerste 
verweerster]overgelegde foto's van de deskundige Mund".

Het arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
"Het staat vast en het wordt niet betwist dat aan de schenkingsakte van 14 juli 1992 

geen staat van schatting is gehecht van de daarin vermelde roerende goederen en voorwer-
pen, die niet het voorwerp uitmaken van een 'handgift', wat de partijen evenmin betwisten. 
Artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 'Een akte van schenking van roe-
rende goederen is alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, gete-
kend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, 
aan de minuut van de schenking gehecht is'. De in die bepaling vervatte voorwaarde voor 
de geldigheid van de schenking strekt niet alleen ertoe het voorwerp zelf van de schenking 
te omschrijven en de onherroepelijkheid ervan te verzekeren, maar ook om de rechten van 
derden te vrijwaren, met name inzake inbreng, inkorting of herroeping. Die voorwaarde is 
van openbare orde en de niet-vervulling ervan leidt tot de volstrekte nietigheid die door 
iedere  belanghebbende  partij,  met  inbegrip  van  de schenker,  kan worden  aangevoerd. 
Aangezien de schenker de nietigheid kan aanvoeren van de schenkingsakte waaraan geen 
staat van schatting is gehecht, kan hem niet worden verweten dat hij van zijn recht mis-
bruik maakt wanneer, zoals te dezen, M. V. G. en daarna haar rechtverkrijgenden aan de 
rechter vragen de nietigheid van de schenking vast te stellen.

Naar luid van artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek moet de staat van schatting aan 
de akte van schenking worden gehecht. De [eiser] betoogt dat een akte die 'gelijkwaardig' 
is aan de staat van schatting aan de schenkingsakte kan worden gehecht. De vraag te de-
zen is of een na de schenkingsakte opgemaakte staat van schatting aan die akte mag wor-
den gehecht. Het antwoord is ontkennend. Artikel 1339 van het Burgerlijk Wetboek be-
paalt immers dat 'de schenker de gebreken van een schenking onder de levenden, die nie-
tig is wat de vorm betreft,  niet kan verhelpen door enige akte van bevestiging; dat de 
schenking in de wettelijke vorm opnieuw moet worden gedaan'. Het verzuim om een staat 
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van schatting aan de schenkingsakte te hechten is een vormgebrek (cf. artikel 948 van het 
Burgerlijk Wetboek dat deel uitmaakt van de eerste afdeling - 'vorm van de schenkingen 
onder de levenden' - van het hoofdstuk over schenkingen), ook al dient hij niet zelf in de 
vorm van een authentieke akte te worden opgemaakt, maar gewoon daaraan te worden ge-
hecht zodat hij uiteindelijk met die akte één enkel instrumentum vormt. De [eiser] wijst 
trouwens de wetsbepaling niet aan op grond waarvan de rechtbank het recht zou hebben 
om in de plaats van de schenker een nieuwe akte van schenking op te maken die niet nie-
tig zou zijn. Bovendien is het feit dat de wetgever van 1804 (door gewoon een regel van 
overeenstemming  der  tijden  toe  te  passen)  de voltooid  tegenwoordig toekomende tijd 
heeft gebruikt in de tekst van artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek geen reden waarom 
de staat van schatting achteraf zou kunnen worden opgemaakt. Teneinde de rechtszeker-
heid zowel van de schenker als van de begiftigde en derden te verzekeren, zoals hierboven 
is gezegd, moet de staat van schatting op zijn minst gelijktijdig worden opgemaakt om te 
worden gehecht aan de schenkingsakte die ernaar moet verwijzen en die niet achteraf kan 
worden gewijzigd (cf. artikel 16 van de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI houden-
de inrichting van het notariaat). Geen enkele, na de schenkingsakte opgemaakte akte kan 
derhalve worden beschouwd als 'gelijkwaardig' aan de staat van schatting of als een daar-
mee gelijkstaande akte.

Wat betreft het deskundigenonderzoek
De schade van de [eerste verweerster] kan worden geraamd op basis van een deskundi-

genonderzoek, bedoeld om de waarde te ramen van de in de inventaris van de deskundige 
Mund opgenomen goederen. De [eiser] betoogt dat uit die inventaris niet kan worden op-
gemaakt welke roerende goederen zich op het ogenblik van de schenking in de flat bevon-
den. Die stelling moet worden verworpen gelet op het feit, enerzijds, dat die inventaris 
slechts zes maanden na de datum van de litigieuze akte is opgemaakt en, anderzijds, dat 
uit geen enkel feitelijk gegeven kan worden afgeleid dat M.V.G. op haar leeftijd nieuwe 
stukken zou hebben toegevoegd aan de collectie die zij van haar echtgenoot had geërfd. 
Daarentegen blijkt de door de deskundige Mund opgemaakte inventaris onvolledig te zijn, 
in  zoverre  hij  geen melding maakt  van de tapijten en porseleinen stukken waarop de 
schenking ten voordele van de [eerste verweerster] betrekking had. Terecht vordert laatst-
genoemde derhalve dat de deskundigenopdracht zou worden uitgebreid op de in het dic-
tum bepaalde wijze".

Grieven
Eerste onderdeel 
Krachtens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is een schenking onder de levenden 

een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ont-
doet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt. De artikelen 953, 954 en 955 van 
het Burgerlijk Wetboek wijken van de regel van de onherroepelijkheid van de schenkin-
gen onder de levenden enkel af in geval van niet-vervulling van de voorwaarden waaron-
der zij gedaan zijn, ondankbaarheid en geboorte van kinderen.

Artikel 948 van het burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte van schenking van roeren-
de goederen alleen geldig is voor de goederen waarvan een staat van schatting, getekend 
door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aannemen, aan de 
minuut van de schenking gehecht is. Volgens artikel 950 van genoemd wetboek moet de 
begiftigde, wanneer roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken 
zijn, bij het eindigen van het vruchtgebruik, de geschonken goederen die in natura aanwe-
zig zijn, nemen in de staat waarin zij zich bevinden, en hij heeft een vordering tegen de 
schenker of zijn erfgenamen uit hoofde van de niet aanwezige goederen ten belope van de 
waarde die daaraan in de staat van schatting is toegekend.

Ofschoon de artikelen 948 en 950 onder de titel "vorm van de schenkingen onder de le-
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venden" staan, houdt de staat van schatting verband met de inhoud van de schenkings-
overeenkomst en niet met het plechtig karakter van de akte. Die staat is bedoeld om met 
het oog op de rechtszekerheid de omvang en de waarde van de geschonken goederen te 
bepalen teneinde te voorkomen dat de schenker een gedeelte van de geschonken goederen 
zou achterhouden en teneinde bovendien de toepassing mogelijk te maken van de regels 
betreffende de inbreng in de nalatenschap, de inkorting van de schenkingen wegens aan-
tasting van het voorbehouden erfdeel en de herroeping van de schenkingen. Wanneer aan 
de minuut van de schenking onder de levenden van roerende goederen geen staat van 
schatting is gehecht, is die schenking niet nietig naar de vorm en valt zij dus niet onder 
toepassing van artikel 1339 van het Burgerlijk Wetboek naar luid waarvan de schenker de 
gebreken van een schenking onder de levenden, die nietig is wat de vorm betreft, niet kan 
verhelpen door enige akte van bevestiging en dat zij in de wettelijke vorm opnieuw moet 
worden gedaan. De staat van schatting kan derhalve worden vervangen door een gelijk-
waardige staat, die eventueel na de schenking wordt opgemaakt, zonder dat zulks aanlei-
ding geeft tot een verandering van de voor de notaris verleden akte, welke verandering 
verboden is bij artikel 16 van de wet houdende inrichting van het notariaat.

Indien aan de minuut van de akte geen staat van schatting is gehecht, terwijl de omstan-
digheid (lees: omvang) van de schenking met zekerheid blijkt uit een kort na de akte op-
gemaakte inventaris waaruit blijkt dat deze beantwoordt aan de toestand zoals die bestaat 
op de datum van de akte, gebiedt de openbare orde niet dat de schenker in staat moet zijn 
zich na de opmaak van een dergelijke inventaris te beroepen op het feit dat er aan de mi-
nuut van de schenking geen staat van schatting is gehecht om de nietigverklaring ervan te 
vorderen. De vordering tot nietigverklaring van een schenking van roerende goederen die 
door de schenker wordt ingesteld na de opmaak van een inventaris van de geschonken 
goederen, onder voorwendsel dat aan de minuut van de schenking geen staat van schatting 
is gehecht, staat gelijk met een verkapte rechtsvordering tot herroeping van de schenking 
buiten de in de artikelen 953 tot 955 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde gevallen. 

Het arrest beslist, enerzijds, dat de staat van schatting, op straffe van volstrekte nietig-
heid, die het gevolg is van de schending van een regel van openbare orde, aan de minuut 
van de schenking moet worden gehecht teneinde de onherroepelijkheid ervan te verzeke-
ren en de rechten van derden inzake inbreng, inkorting en herroeping te waarborgen, op 
grond dat de rechtszekerheid van de schenker, begiftigde en derden vereist dat de staat 
van schatting op zijn minst gelijktijdig met de schenking wordt opgemaakt en daar niet 
achteraf aan mag worden toegevoegd. 

Het arrest stelt anderzijds vast dat het aan de hand van een inventaris van de geschon-
ken goederen, die zes maanden na de schenkingsakte wordt opgemaakt, mogelijk is te be-
palen welke roerende goederen zich op het ogenblik van de schenking in de flat bevonden 
en dus het voorwerp ervan uitmaakten, aangezien, "enerzijds, die inventaris slechts zes 
maanden na de datum van de litigieuze akte is opgemaakt en, anderzijds, uit geen enkel 
feitelijk gegeven kan worden afgeleid dat [de schenkster] op haar leeftijd nog nieuwe 
stukken zou hebben toegevoegd aan de collectie die zij van haar echtgenoot had geërfd". 
Het arrest meent daarenboven de inventaris te moeten aanvullen met de foto's van de des-
kundige die de inventaris opgemaakt heeft. Uit die reden volgt dat het ontbreken van een 
staat van schatting op het ogenblik van de schenking te dezen de bepaling van het voor-
werp van de schenking niet verhindert, zodat de met het artikel 948 van het Burgerlijk 
Wetboek beoogde rechtszekerheid van de schenkster,  de  begiftigde en derden,  gevrij-
waard was door de inventaris en de zes maanden na de schenking genomen foto's.

Door evenwel te beslissen dat de akte van schenking van roerende goederen nietig is op 
grond dat niet gelijktijdig een staat van schatting aan de minuut van de akte was gehecht, 
schendt het arrest de artikelen 894, 948, 950, 951, 953, 954, 955 en 1339 van het Burger-
lijk Wetboek alsook artikel 16 van de wet houdende inrichting van het notariaat. Door te 
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beslissen dat de eiser bijgevolg aan de eerste verweerster vergoeding verschuldigd is we-
gens de door haar wegens die nietigverklaring geleden schade, schendt het arrest boven-
dien artikel 68 van de wet houdende inrichting van het notariaat alsook de artikelen 1382 
en  1383  van  het  Burgerlijk  Wetboek;  ingeval  de  eiser  contractueel  aansprakelijk  is, 
schendt het arrest de artikelen 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek.

Daar het arrest niet vaststelt dat de inventaris van de deskundige Mund niet is opge-
maakt op verzoek van de schenkster en de begiftigde, stelt het arrest het Hof op zijn minst 
niet in staat de wettigheid van de beslissing na te gaan. Het arrest is derhalve niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel (subsidiair)
Krachtens artikel 893 van het Burgerlijk Wetboek kan men op geen andere wijze over 

zijn goederen om niet beschikken dan bij schenking onder de levenden of bij testament, 
met inachtneming van de hierna bepaalde vormen; Artikel 894 van het Burgerlijk Wet-
boek bepaalt dat een schenking onder de levenden een akte is waarbij de schenker zich 
dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftig-
de, die ze aanneemt. Naar luid van artikel 948 van dat wetboek is een akte van schenking 
van roerende goederen alleen geldig voor de goederen waarvan een staat van schatting, 
getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor deze laatste aanne-
men, aan de minuut van de schenking gehecht is. 

De staat van schatting moet het volgende bevatten: 1. de schatting, stuk per stuk, van de 
geschonken roerende goederen en bijgevolg de omschrijving ervan zodat zij kunnen wor-
den geïdentificeerd daar de schenking beperkt is tot de opgesomde voorwerpen, en 2. de 
schatting van ieder goed afzonderlijk. De staat van schatting is vereist ter bescherming 
van de wil van de schenker doordat zijn aandacht wordt getrokken op de omvang en de 
waarde van de goederen waarvan hij zich onherroepelijk wil ontdoen. Wanneer de staat 
van schatting ontbreekt kunnen de omvang en de waarde van de geschonken goederen 
niet worden bepaald en kan niet worden uitgemaakt of de schenker zich onherroepelijk 
van een welbepaald goed heeft ontdaan. Daardoor kan onmogelijk worden bepaald van 
welke goederen de  schenker  zich zou  hebben ontdaan indien  werkelijk  een  staat  van 
schatting met een beschrijving van ieder roerend goed afzonderlijk met de schatting ervan 
zou zijn opgemaakt. Bij ontstentenis van een dergelijke staat is de schenking volgens de 
wet niet aanvaard en is de overeenkomst niet tot stand gekomen. Bij ontstentenis van de 
toestemming van de zogezegde schenker bestaat de zogezegde schenking slechts in schijn 
en is het niet-bestaan ervan geen oorzaak van schade voor de zogezegde begiftigde.

Het arrest stelt vast dat er geen staat van schatting is opgemaakt op het ogenblik van de 
schenkingsakte van 14 juli 1992 en het beslist dat de schenking derhalve nietig is in zo-
verre zij betrekking heeft op de roerende goederen die zich in de flat van de schenkster 
bevonden. Het arrest oordeelt dat de eiser verantwoordelijk is voor het ontbreken van die 
staat van schatting en voor de nietigverklaring van de schenking en dat hij aan de eerste 
verweerster, begiftigde, een vergoeding verschuldigd is voor de door haar ten gevolge van 
die nietigverklaring geleden schade. Teneinde de schade van de eerste verweerster vast te 
stellen, beslist het arrest dat de verkoopwaarde van alle roerende goederen die zich op de 
dag van de nietigverklaarde akte in de flat van de schenkster bevonden door een deskundi-
ge moet worden vastgesteld. Die beslissing bestaat hierin dat het, ook al ontbreekt de staat 
van schatting van de zich in de flat bevindende roerende goederen die vereist was ter be-
scherming van de toestemming van de schenkster en die het aldus mogelijk maakte uit te 
maken van welke goederen zij bereid was zich onherroepelijk te ontdoen, toch wettelijk 
mogelijk is de omvang van de afgestane goederen te bepalen en dus de omvang van wat 
de eerste verweerster zou hebben ontvangen indien er een staat van schatting was ge-
weest, wat in strijd is met de artikelen 893, 894 en 948 van het Burgerlijk Wetboek.
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Door te beslissen dat de eiser, die aansprakelijk geacht wordt voor de nietigheid van de 
schenking van roerende goederen, aan de eerste verweerster vergoeding verschuldigd is 
wegens de door haar geleden schade, die zal worden bepaald met inachtneming van de 
verkoopwaarde van roerende goederen die zich in de flat van de schenkster bevonden op 
de dag van de schenkingsakte, schendt het arrest de artikelen 893, 894, 948, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek alsook artikel 68 van de wet houdende inrichting van het no-
tariaat; ingeval de eiser contractueel aansprakelijk is, schendt het arrest de artikelen 1147 
tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte van schenking 
van roerende goederen alleen geldig is voor de goederen waarvan een staat van 
schatting, getekend door de schenker en door de begiftigde of degenen die voor 
deze laatste aannemen, aan de minuut van de schenking gehecht is.

Ofschoon het vereiste van een staat van schatting bedoeld is om de inachtne-
ming van bepaalde, op de schenkingen toepasselijke inhoudelijke regels te vrij-
waren, blijft het niettemin een vormvereiste dat betrekking heeft op het plechtig 
karakter van de schenking.

Het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker krachtens artikel 
1339 van het Burgerlijk Wetboek door geen enkele akte van bevestiging kan ver-
helpen  en  dat  overeenkomstig  dezelfde  wetsbepaling  tot  gevolg  heeft  dat  de 
schenking, die nietig is wat de vorm betreft, in de wettelijke vorm opnieuw moet 
worden gedaan.

Een na de schenking opgemaakte akte kan bijgevolg niet de waarde hebben 
van de in artikel 948 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akte van schatting.

Het onderdeel berust geheel op het tegenovergestelde standpunt een faalt dus 
naar recht.

Tweede onderdeel

Het arrest oordeelt, zonder te worden bekritiseerd, dat de eiser "kennelijk een 
fout heeft begaan door niet overeenkomstig [het bepaalde] in artikel 948 van het 
Burgerlijk Wetboek een staat van schatting te hechten aan de akte van schenking 
die hij op 14 juli 1992 heeft opgemaakt".

Door op de in het middel weergegeven en bekritiseerde gronden een deskundi-
ge te belasten met de opdracht de verkoopwaarde te schatten van de roerende 
goederen die zich op het ogenblik van de schenking in de flat van de schenkster 
bevonden en een van de goederen ervan was, kent het arrest niet in strijd met de 
artikelen 893, 894 en 948 van het Burgerlijk Wetboek uitwerking toe aan die 
naar de vorm nietige schenking, maar beveelt het een onderzoeksmaatregel ten-
einde de schade te ramen die door die fout aan de eerste verweerster is berok-
kend en die erin bestaat dat haar het voordeel werd onthouden dat zij zou hebben 
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gehaald uit een schenking waaraan wel een staat van schatting zou zijn gehecht.

Door die beslissing schendt het arrest geen van de in het onderdeel vermelde 
wetsbepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu, Kirkpatrick en Simont.

Nr. 119

1° KAMER - 1 maart 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — 
ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN 
- ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

3º AFSTAND VAN RECHT - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - 
ONSPLITSBARE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN - AFSTAND - GEVOLG

1º, 2º en 3º De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn  
cassatieberoep, op straffe van niet-ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de  
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om 
bovendien  de andere  partijen  die  nog geen verweerder  zijn  of  niet  opgeroepen zijn,  
binnen de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer  
één van de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen1. (Art. 
1084, tweede en derde lid, Ger.W.)

(R. e.a. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0285.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 maart 2004, 16 septem-
ber 2004 en 19 januari 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

1 Zie Cass., 16 jan. 1976,  AC, 1976, 577; A. FETTWEIS "L'indivisibilité du litige en droit judiciaire  
privé", JT, 1971, nr 10, p. 271; E. KRINGS, proc.-gen., openingsrede "Het ambt van de rechter bij de  
leiding van het rechtsgeding", plechtige openingszitting van 1 sept. 1983, AC, 1983-84, p. 11, nr 11. 
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

De verweerders werpen een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep op: de eisers hebben, ondanks de onsplitsbaarheid van het geschil,  de 
overige leden van de familie R. van de prinsen de P. S. die partij waren bij de be-
streden arresten, zonder reeds verweerders te zijn of opgeroepen te zijn, niet bin-
nen de termijnen om zich in cassatie te voorzien in het geding hebben betrokken. 

Krachtens artikel  1084, tweede en derde lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek 
dient de eiser, wanneer het geschil onsplitsbaar is, zijn cassatieberoep overeen-
komstig het eerste lid niet alleen te richten tegen alle bij de bestreden beslissing 
betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar hij moet bovendien 
de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen 
de gewone termijnen in de zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van die regel 
wordt de voorziening niet toegelaten.

De toepassing van de bepalingen van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wet-
boek waarvan de inachtneming een vereiste is voor de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep, kan niet in het gedrang komen wanneer één van de partijen be-
weert dat zij afstand zou hebben gedaan van het recht zich daarop te beroepen.

Volgens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplits-
baar, in de zin van artikel 1084, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmoge-
lijk zou zijn.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het geschil be-
trekking heeft op de eigendom van een schilderij, dat behoort tot de nalatenschap 
van de op 21 oktober 1952 overleden prinses R. d. P. S., geboren P. d. T.-P.; dat 
genoemd schilderij op 14 maart 1967 door V. P., die verklaarde te handelen in 
naam van alle erfgenamen van die prinses, is verkocht aan V. L., die het op 27 
oktober 1967 heeft doorverkocht aan de rechtsvoorganger van de verweerders, 
en dat, naast laatstgenoemden, eisers en de Italiaanse Staat, ook de overige leden 
van de familie R. van de prinsen d. P. S. die rechtsopvolgers zijn van de erfgena-
men van P. d. T.-P. die de vordering tot nietigverklaring hebben ingesteld van de 
eerste van die verkopen waarover die beslissingen uitspraak doen, partij zijn in 
de bestreden arresten.

Na de eerste twee bestreden arresten zegt dit van 19 januari 2005 waarbij die 
vordering verworpen wordt, dat de rechtsvoorganger van de verweerders de wet-
tige eigenaar geworden is van het schilderij en beveelt het de teruggave ervan 
aan laatstgenoemden.

Ingeval van splitsing van het geschil zouden de eisers de door hen gevorderde 
nietigverklaring kunnen verkrijgen, terwijl de beslissing volgens welke het schil-
derij eigendom is van de rechtsvoorganger van de verweerders zou blijven be-
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staan ten aanzien van de overige prinsen R.

De gezamenlijke tenuitvoerlegging van die beslissingen zou materieel onmo-
gelijk zijn.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu, en Simont.

Nr. 120

1° KAMER - 1 maart 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS 
- ARREST - VORMVEREISTE - VERMELDINGEN - VEREISTE VERMELDINGEN - NAAM, VOORNAAM EN 
WOONPLAATS VAN DE PARTIJEN - HOEDANIGHEID - VERZUIM - GEVOLG

Het vormvereiste volgens hetwelk het vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, de naam,  
de voornaam en de woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven, is bedoeld om de rechter in staat te stellen na te gaan 
welke personen partij zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt 
gewezen; de hoedanigheid waarin de partij verschenen is kan ook blijken uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan1. (Artt. 780, 2° en 1042, Ger.W.)

(B. T. ECOLES ET INSTITUT SAINTE-VERONIQUE – MARIE-JOSE vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0292.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 september 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel

1 Zie Cass., 16 mei 2003, AR F.01.0001.N, nr 303. 
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 780, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en verwerpt de oorspronkelijke rechtsvordering 

van de eiseres, die is aangeduid met de naam G.B. 
Grieven
Artikel 780, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vonnissen en arresten, op 

straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de 
voornaam en de woonplaats moeten bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven.

Uit die bepaling valt af te leiden dat de vonnissen en arresten ook melding moeten ma-
ken van de omstandigheid dat één van de partijen niet in eigen naam optreedt maar als 
wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige.

Zowel voor de rechtbank als voor het hof van beroep heeft de eiseres bij haar verschij-
ning en haar conclusie opgegeven uitsluitend te zijn opgetreden in de "hoedanigheid van 
beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K, geboren op 18 mei 1992"; 
zij heeft derhalve geen rechtsvordering in eigen naam ingesteld.

Het arrest is gewezen in de zaak G.B., zonder te vermelden dat zij optrad in de hoeda-
nigheid van beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K. Het schendt 
derhalve de in het middel aangewezen bepaling en is derhalve nietig.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens de artikelen 780, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek bevat 
het arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats die 
de partijen bij hun verschijning en conclusies hebben opgegeven.

Die formaliteit moet de rechter in staat stellen na te gaan welke personen partij 
zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt gewezen.

Het arrest verklaart "de oorspronkelijke rechtsvordering die [de eiseres] quali-
tate qua had ingesteld niet gegrond" en uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat de eiseres voor het hof van beroep is opgetreden in de 
hoedanigheid van beheerder van de persoon en de goederen van haar zoon Q. K. 
en dat zij aldaar in die hoedanigheid een conclusie genomen heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 121

1° KAMER - 1 maart 2007

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEKSCHRIFT - 
NEERLEGGING TER GRIFFIE - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDEN - GEWETTIGDE VERDENKING - BEGRIP - 
RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - BROER VAN EEN VERWANT VAN DE TEGENPARTIJ IN HET GESCHIL 
IN SOCIALE ZAKEN - VENNOOTSCHAPPEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE AANDEELHOUDER - 
HANGEND APART GESCHIL IN HANDELSZAKEN

1º  De vordering  tot  wraking  die  na  de  aanvang van de  pleidooien  wordt  ingesteld,  is  
ontvankelijk,  wanneer  zij  gegrond  is  op  een  gewettigde  verdenking  die  tijdens  die  
terechtzitting waarop de pleidooien gehouden zijn, aan het licht gekomen is1 (Art. 833, 
Ger.W.)

2º Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadsheer in  
sociale zaken wiens wraking wordt gevorderd de broer is van een persoon die niet alleen  
een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, haar tegenpartij in  
de zaak die aanhangig is bij het arbeidshof waarvan die raadsheer in sociale zaken deel  
uitmaakt, maar ook de financieel directeur is van twee vennootschappen waarvan één 
van  de  aandeelhouders  een  vennootschap  is  die  tevens  aandeelhouder  is  van  de 
vennootschap  waaraan  de  eiseres  tot  wraking  bovendien  in  een  apart  geschil  in  
handelszaken verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest aan de miskenning van 
een concurrentiebeding die met name ten laste gelegd wordt aan die vroegere bediende,  
thans  de  tegenpartij  van  de  eiseres  in  datzelfde  geschil  in  sociale  zaken,  zijn  die  
omstandigheden van die aard dat ze bij de eiseres en bij derden gewettigde verdenking  
wekken aangaande de geschiktheid van de gewraakte raadsheer in sociale zaken om  
uitspraak te doen met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid. 

(SYLIS BELGIUM nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In twee identieke akten, die op 30 januari 2007 ter griffie van het Arbeidshof 
te Luik zijn neergelegd en die, beide, voor ieder van de raadslieden van de eise-
res door Meester P. Delvoie, advocaat bij de balie te Luik, zijn ondertekend, vor-
dert die partij de wraking van de heer C. H., raadsheer in sociale zaken in dat ar-
beidshof.

Die magistraat heeft op 2 februari 2007 de bij artikel 836, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld, die zijn met redenen 
omklede weigering inhoudt zich van de zaak te onthouden.

1 Zie Cass., 21 jan. 2005, AR C.05.0014.N, nr 46. 
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek naar luid waarvan iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettelij-
ke verdenking.

2. Krachtens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek moet hij die een wra-
king wil voordragen, dit doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de rede-
nen van de wraking later zijn ontstaan.

De eiseres tot wraking heeft te dezen ten aanzien van de door haar gewraakte 
magistraat eerst verdenking gekoesterd nadat tijdens de terechtzitting waarop de 
pleidooien zijn begonnen, haar administratief en financieel directeur, die op de 
zitting aanwezig was, de identiteit van die magistraat vernam en vervolgens de 
tussen deze en de tegenpartij bestaande band kon aantonen.

3. Het tussen de partijen bij het arbeidshof aanhangige geschil heeft betrekking 
op de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst.

De eiseres tot wraking wier vordering door de eerste rechter ten gronde werd 
toegewezen,  verwijt  haar  vroegere  bediende  die  overeenkomst  zonder  opzeg-
gingstermijn te hebben beëindigd om in strijd met het door hem ondertekende 
concurrentiebeding toe te treden tot een derde vennootschap die door zijn eigen, 
vroegere afgevaardigd bestuurder was opgericht. 

Die vennootschap is zelf tegenpartij van de eiseres tot wraking in een afzon-
derlijk geschil waarin zij haar verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest 
aan de miskenning van het met haar gesloten concurrentiebeding, waaraan die 
vroegere afgevaardigd bestuurder en vroegere bedienden, onder wie haar tegen-
partij in de zaak waarin de wraking wordt voorgedragen, zich schuldig hebben 
gemaakt. 

Die rechtsvordering is door het Hof van Beroep te Luik reeds ten dele gegrond 
verklaard in een arrest van 26 september 2006 dat de uitspraak over het resteren-
de gedeelte van de vordering aanhoudt in afwachting van de beslissing die door 
het arbeidshof moet worden gewezen.

4. De gewraakte magistraat is de broer van de heer M. H.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat laatstgenoemde 
niet alleen een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, 
haar tegenpartij in de bij het arbeidshof aanhangige zaak, maar ook de financieel 
directeur is van twee vennootschappen, waarvan één van de aandeelhouders een 
vennootschap is die tevens aandeelhouder is van de vennootschap waaraan de ei-
seres tot wraking verwijt dat zij als derde medeplichtig is geweest aan de mis-
kenning van een concurrentiebeding.

5. Die omstandigheden zijn van die aard dat ze bij de eiseres en bij derden 
wettelijke verdenking wekken aangaande de geschiktheid van de gewraakte ma-
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gistraat  om met  de  vereiste  onpartijdigheid  en onafhankelijkheid uitspraak  te 
doen.

Er is reden tot wraking.

De vordering is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Beveelt dat raadsheer in sociale zaken C. H. zich onthoudt van de berechting 
van de zaak, die op de algemene rol van het Arbeidshof te Luik ingeschreven is 
onder het nummer 33954/2006.

Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik.

Wijst de gerechtsdeurwaarder Bernadette Van Kerckhoven, wiens kantoor ge-
vestigd is in de Tweekerkenstraat, 22 te Brussel aan om het arrest, op verzoek 
van de griffier, binnen achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
1 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-

gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. J. Bigwood, Brussel, T. Stiévenard, Brussel en P. Hallet, Luik.

Nr. 122

1° KAMER - 2 maart 2007

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - DERDE-BESLAGENE - VERKLARING - 
WEIGERING - GROND

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - GEVOLG

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - NOORD-ATLANTISCHE VERDRAGSORGANISATIE - 
BESLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - GEVOLG

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — GEVOLGEN VAN 
INTERNATIONALE NORMEN - CONFLICT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE REGEL - REGEL VAN NATIONAAL 
RECHT - CONFLICT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

1º De derde-beslagene kan niet weigeren de verklaring te doen van de sommen of zaken  
die het voorwerp zijn van het beslag op grond van grieven die betrekking hebben op de  
rechtmatigheid van het beslag1. (Artt. 1452, 1456, 1542 en 1543, Ger.W.)

2º en 3º De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de  
Rechtspositie  van  de  Noord-Atlantische  Verdragsorganisatie,  van  de  nationale 
vertegenwoordigers  bij  haar  organen  en  van  haar  nationale  staf,  sluiten  iedere  

1 Zie de concl. van het O.M.
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tenuitvoerlegging op het vermogen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie uit2. 

4º  en  5º  De  bepalingen  uit  het  nationale  recht  kunnen  geen  afbreuk  doen  aan  de  
internationale  regels  en  de  rechter  moet,  ingeval  van  conflict  tussen  een  regel  van 
nationaal  recht  en  een  regel  van  internationaal  recht,  eerstgenoemde  regel  buiten  
toepassing verklaren3. 

(ING BELGIË nv T. B.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het  arrest  verklaart  eiseres  als  derde-beslagene,  krachtens  artikel  1542  van  het 

Gerechtelijk Wetboek, schuldenaar voor een gedeelte van de oorzaken van het uitvoerend 
derdenbeslag door verweerster gelegd, op grond dat eiseres de door artikel 1452 van het 
Gerechtelijk Wetboek opgelegde verklaring niet gedaan heeft binnen vijftien dagen na dat 
derdenbeslag.

2. Eiseres  heeft  die  verklaring  geweigerd  op  grond  van  de  immuniteit  van  de 
schuldenaar, de NAVO, op wier rekening bij eiseres het uitvoerend derdenbeslag gelegd 
werd.

Het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel voert een schending aan 
- van  de  artikelen  4,  5,  6  en  8  van  Verdrag  van  20  september  1951,  nopens  de 

Rechtspositie  van  de  Noord-Atlantische  Verdragsorganisatie,  van  de  nationale 
vertegenwoordigers bij haar organen en van haar nationale staf, ondertekend te Ottawa op 
20 September 1951, waarvan de vertaling in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955 is 
gepubliceerd  samen  met  de  wet  van  1  februari  1955  houdende  goedkeuring  van  de 
overeenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch 
verdrag, van de nationale vertegenwoordigers en van het internationaal personeel, zomede 
van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering 

- van het enig artikel van deze wet.
Het onderdeel stelt dat deze verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben, beogen 

de continuïteit van de NAVO en haar organen te verzekeren en bepalen dat haar tegoeden 
bij financiële instellingen niet het voorwerp kunnen zijn van enig onderzoek, vordering of 
enige vorm van dwang, waarop de verklaring van derde-beslagene volgens het interne 
recht,  de  aangewezen  artikelen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  inbreuk  maakt,  zodat, 
krachtens  het  algemeen rechtsbeginsel  van  de  primauteit  van het  verdrag,  die  interne 
regeling had moeten wijken voor de verdragsregels, die dus geschonden werden.

3.  Het onderdeel lijkt me  gegrond te moeten verklaard worden. Het voert terecht aan 
dat aldus de immuniteit van de NAVO geschonden werd.

Overeenkomstig artikel 5 van de voormelde Verdrag van Ottawa van 20 september 
1951 zijn de eigendommen en bezittingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 
behoudens ingeval hiervan afstand wordt gedaan, vrijgesteld van rechtsvervolging (Fr.: 
“jouissent de l’immunité de juridiction”) en strekt een afstand van immuniteit zich niet uit 
tot maatregelen van dwang of tenuitvoerlegging.

Overeenkomstig  artikel  6  van  hetzelfde  Verdrag,  zijn  de  gebouwen van de  Noord-
Atlantische  Verdragsorganisatie  onschendbaar  en  haar  eigendommen  en  bezittingen 
vrijgesteld van onderzoek (Fr.: “perquisition”), vordering (Fr.: “réquisition”), confiscatie, 
onteigening of van iedere andere vorm van dwang (Fr.: “toute autre forme de contrainte”).

Het  onderdeel  stelt  inzonderheid  de  vraag  wat  met  de  begrippen  “onderzoek”, 
“vordering” of “iedere andere vorm van dwang” bedoeld wordt, uitgaande van het primaat 

2 Ibid.
3 Ibid.
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van de rechtstreeks werkende internationale rechtsregels, krachtens hetwelk de rechter de 
ermee strijdige nationale rechtsregels buiten toepassing moet laten. 

4.  Het Hof heeft dit in het vermaarde arrest inzake Le Ski van 27 mei 19714 erkende 
primaat  herhaaldelijk  bevestigd,  laatst  op  2  september  20035 en  als  algemeen 
rechtsbeginsel erkend6. 

Wat gebieden, in dezen, die nationale rechtsregels?
De artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek gebieden de derde-beslagene 

binnen vijftien dagen na het derden-beslag verklaring te doen van de sommen of zaken die 
het  voorwerp zijn  van het  beslag.  Indien hij  zijn  verklaring niet  doet,  of  ze  niet  met 
nauwkeurigheid  heeft  gedaan,  kan  hij,  krachtens  de  artikelen  1456  en  1543  van  dat 
wetboek,  schuldenaar  worden  verklaard  voor  het  geheel  of  voor  het  gedeelte  van  de 
oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan.

De derde-beslagene kan dus niet weigeren deze verklaring af te leggen op grond van 
grieven die betrekking hebben op de  rechtmatigheid van het beslag. Hij kan alleen de 
formele  geldigheid  ervan  betwisten.  De  verhouding  tussen  de  beslaglegger  en  diens 
debiteur gaat hem niet aan7. Op hem rust dus een verplichting van neutraliteit ter zake van 
het in zijn handen gelegde beslag. Hij mag namelijk niet in de plaats treden van de rechter 
bij de beoordeling van die rechtmatigheid. Dit is de regel.

Rijst dan de vraag of hij die verklaring nochtans mag weigeren als de debiteur een in-
ternationale organisatie is, omdat hij aldus zijn medewerking zou verlenen aan een onder-
zoek, vordering of enige andere vorm van dwang, waarvan die organisatie dient vrijge-
steld te blijven.

De  Memorie  van  Toelichting  bij  het  wetsontwerp  tot  goedkeuring  van  de 
“Overeenkomst” van Ottawa8 geeft geen uitlegging van laatst genoemde begrippen. 

Staat  vrijstelling  van  uitvoering  gelijk  met  vrijstelling  van  “rechtsvervolging”  of 
jurisdictie, als bedoeld in artikel 5 van de “Overeenkomst”? Meestal wordt aangenomen 
dat enkel de goederen van een vreemde Staat die bestemd zijn voor de uitoefening van de 
soevereiniteit  genieten  van  de  uitvoeringsimmuniteit9.  Daarbij  sluit  dan  evenwel 
onmiddellijk  de  vraag  aan  of  de  bedoelde  verklaring  van  de  derde-beslagene  een 
deelname is aan “uitvoering” op de goederen van de debiteur die zich op immuniteit ervan 
kan beroepen.

Het  komt  me voor  dat  dit  inderdaad  aldus moet  opgevat  worden en  dat  de  derde-
beslagene derhalve mag – en zelfs moet – weigeren deze verklaring te doen, nu ze in strijd 
is met een verdragrechtelijke bepaling die tot bescherming van die organisatie en haar 
werking strekt.

Deze bescherming lijkt me, wegens het doel zelf van de organisatie, vrij ruim te moeten 
worden  opgevat  en  de  afwijkingen  hierop  derhalve  zeer  restrictief,  wil  dat  doel  niet 
uitgehold worden. Elk onderzoek naar of elke belemmering van haar vermogen, zoals het 
bekendmaken van bankgegevens, lijkt me aldus uitgesloten te moet worden.

5. Volgens het interne recht, het artikel 1540, eerste lid, van Gerechtelijk Wetboek, mag 
de derde-beslagene, vanaf de ontvangst van de akte houdende derden-beslag, de sommen 
of zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit handen geven, op straffe van 

4 Pas, 1971, I, 886, met concl. van Procureur-generaal Ganshof van der MEERSCH.
5 AR P.01.0980.N, nr. 408.
6 Zie Cass., 5 december 1994, AR S.94.0003.N., nr. 533 en 3 november 2000, AR F.97.0024.N, nr. 
593; zie ook Verslag van het Hof van Cassatie 2003, 116.
7 E. DIRICK & K. BROECKX, Beslag, APR, 435, nr.753..
8 Doc. Senaat, zitting 1952-1953, nr. 15.
9 E. DIRICK & K. BROECKX, o.c., 132, nr.196. 
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gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd 
schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.

Volgens het tweede lid wordt de verplichting van de derde-beslagene vastgesteld, hetzij 
door  zijn  verklaring,  hetzij,  wanneer  die  verklaring  betwist  wordt,  door  de  bevoegde 
rechter. Deze verklaring bevestigt dus de onbeschikbaarheid van die sommen of zaken, 
zoals een bankrekening.

6.  In  een  zaak  waarin  de  derde-beslagene,  i.c.  de  Commissie  van  de  Europese 
Gemeenschappen, zelf immuniteit genoot, concludeerde Advocaat-generaal Lenz voor het 
arrest van 29 april 1993 van het Hof van Justitie10 als volgt: “L’obligation du tiers saisi 
d’effectuer la déclaration prévue à l’article 1452 du Code judiciaire est un conséquence de 
cette saisie-arrêt.  Elle fait donc partie des ‘effets’ qu’une mesure de contrainte comporte 
selon  le  droit  national  applicable  que  l’article  1er du  protocole  vise  à  épargner  aux 
Communautés,  sauf  en  présence  d’un  cas  reconnu  de  dérogation  au  principe  de 
l’immunité d’exécution »11.

De sanctie van verklaring tot schuldenaar kan dus niet worden opgelegd aan die derde-
beslagene indien hij binnen de in de artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde termijn een verklaring aflegt die de redenen vermeldt van zijn weigering.

Het arrest dat die sanctie oplegt aan eiseres, hoewel deze zich op de immuniteit van de 
debiteur  beriep,  schendt  dus  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  primauteit  van  de 
internationale rechtsregel.

7. Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.05.0154.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 2 februari  2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-At-

lantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en 
van haar internationale staf, ondertekend te Ottawa op 20 september 1951, waarvan de 
vertaling is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955, p. 1 160 e.v. (hier-
na het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 genoemd);

- het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de over-
eenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch ver-
drag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van het international personeel, zomede van 
de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, ondertekend te 

10 Zaak C-182/91, Rec., 1993, p. I.2161.
11 Geciteerd door A.-M. Stranard, La saisie-arrêt bancaire, RPDB, C. VIII, 815, nr. 27.
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Ottawa, op 20 september 1991 (B.S. 6 maart 1955, p. 1154 e.v.);
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels 

in geval van conflict met regels van nationaal recht.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseres tegen 

het vonnis van de beslagrechter te Brussel van 9 november 2001 ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigen het beroepen vonnis, waarbij de eiseres eenvoudig schuldenaar werd 
verklaard ten aanzien van de verweerster voor een bedrag van 200.000 BEF (4.957,87 
euro) meer de gerechtelijke interesten en veroordelen de eiseres in de kosten, op grond 
van volgende redenen:

"1. De vordering van (de verweerster) is gesteund op artikel 1542 Ger. W. dat bepaalt 
dat de derde-beslagene die zijn verklaring niet doet binnen de vijftien dagen of niet met 
nauwkeurigheid heeft gedaan en zoals gezegd in artikel 1452, schuldenaar kan worden 
verklaard, voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede 
voor de kosten daarvan, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde rechtsple-
ging, die in die gevallen te zijnen laste vallen.

(...)
2. Het is een vaststaand feit dat (de eiseres) in haar hoedanigheid van derde-beslagene 

geen verklaring conform artikel 1452 Ger. W. heeft afgelegd vermits zij, na verwezen te 
hebben naar het Verdrag afgesloten te Ottawa, besloten heeft het uitvoerend beslag onder 
derden als zonder gevolg te beschouwen.

Ook na ontvangst van de brief van 14 juni 2000 van de raadsman van (de verweerster) 
die aandrong op het bekomen van een verklaring van derde-beslagene, heeft zij geweigerd 
hierop in te gaan.

(De  eiseres)  steunt  zich  op  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de  NAVO krachtens 
voormeld verdrag van Ottawa zou genieten om haar verzuim een correcte verklaring van 
derde-beslagene te hebben afgelegd, te rechtvaardigen.

Zij stelt dat zij als derde-beslagene gerechtigd is de regelmatigheid van het uitvoerend 
beslag  onder  derden  te  betwisten  en  meent  dat  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de 
NAVO geniet voor gevolg heeft dat de fondsen die haar toebehoren niet voor beslag vat-
baar zijn zodat het uitvoerend beslag onregelmatig is en zij tegen dat beslag kan opkomen.

Er moet vooreerst worden onderzocht of het aan de derde-beslagene behoort bij het af-
leggen van zijn verklaring standpunt in te nemen nopens de vraag of bepaalde goederen 
die het voorwerp uitmaken van een uitvoerend beslag onder derden op grond van wettelij-
ke of verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet beslagbaar zijn.

De derde-beslagene is vreemd aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en 
de beslagene bestaan. Het komt hem niet toe na te gaan of het in zijn handen gelegd be-
slag rechtmatig is.

Hij mag geen standpunt innemen in het voordeel van de beslagene en mag dan ook niet 
weigeren zich naar het voorschrift van artikel 1539 Ger. W. te schikken omdat hij van 
oordeel is dat de goederen die in beslag werden genomen niet voor beslag vatbaar zijn.

Zulk verweer tegen een uitvoerend beslag moet gevoerd worden door de beslagene zelf 
aan wie het beslag wordt aangezegd en die krachtens artikel 1541 Ger. W. verzet mag 
aantekenen tegen het uitvoerend beslag onder derden hetgeen schorsende werking heeft 
zodat de derde-beslagene de gelden niet meer uit handen mag geven.
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(De eiseres) werpt op dat wanneer de beslagene nalaat om verzet in te stellen het de 
derde-beslagene wel toegelaten is om tegen een beslag onder derden op te komen in de 
mate dat hij over een belang beschikt.

Zij houdt voor dat zij te dezen een rechtmatig belang had om geen gevolg te geven aan 
het in haar handen ten laste van de NAVO gelegde beslag omdat de in beslag genomen 
gelden immuun zijn voor dwanguitvoering zodat zij gehandeld zou hebben in strijd met 
de met de NAVO gesloten rekeningovereenkomst en de krachtens die overeenkomst we-
gende discretieplicht zou miskend hebben indien zij haar verplichtingen van derde-besla-
gene zou uitgevoerd hebben en een nauwkeurige verklaring van derde-beslagene zou heb-
ben afgelegd.

Wanneer de derde-beslagene over een eigen belang beschikt om tegen een uitvoerend 
beslag onder derden op te komen, is hij gerechtigd tegen dit beslag in verzet te komen.

Hij is evenwel niet gerechtigd om zelf te beslissen naar aanleiding van het opstellen van 
zijn verklaring van derde-beslagene of hij al dan niet gevolg moet geven aan het in zijn 
handen gelegde beslag om reden dat hij van oordeel is dat de goederen die hij onder zich 
heeft niet voor beslag vatbaar zijn.

Te dezen heeft (de eiseres) geen verzet aangetekend tegen het uitvoerend beslag van 31 
mei 2000, zij heeft de betwisting in rechte ook niet aan de beslagrechter voorgelegd in het 
kader van artikel 1498 Ger. W.

Zij toont zelfs niet aan dat zij aan de NAVO gevraagd heeft of zij al dan niet gevolg 
moest geven aan het litigieuze beslag doch heeft zelf beslist hieraan geen gevolg te geven 
zodat zij duidelijk de voorschriften van de artikelen 1539 en 1542 Ger. W. heeft miskend.

(De eiseres) laat ook gelden dat zij gerechtigd was geen gevolg te geven aan het beslag 
omdat de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn zodat elke uit-
voeringsdaad ten laste van de organisatie van rechtswege zonder gevolg dient te blijven.

Zij haalt rechtspraak aan van het Hof van Cassatie (Cass. 19 april 1990, RW., 1990-
1991, p. 562) waarin, volgens haar, gesteld werd dat de derde-beslagene een fout heeft be-
gaan wanneer hij zonder enig protest gevolg heeft gegeven aan een zogenaamd beslag 
waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende te beseffen.

Deze rechtspraak is niet relevant voor huidige betwisting nu in het geval voorgelegd 
aan het Hof van Cassatie precies geen beslag werd gelegd doch een buitengerechtelijk 
verzet tegen betaling waaraan de betrokken bank gevolg had gegeven, wat als foutief 
werd beschouwd, terwijl te dezen het uitvoerend beslag volledig regelmatig werd gelegd 
op grond van een uitvoerbaar vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden. Enkel meent 
(de eiseres) hieraan geen gevolg te kunnen geven gelet op de uitvoeringsimmuniteit die de 
beslagen, volgens haar, geniet.

Het komt niet toe aan de derde-beslagene om te oordelen over de draagwijdte van een 
immuniteitsregeling ten aanzien van een internationale organisatie.

De uitvoering van een uitvoerbare  gerechtelijke  beslissing op alle  goederen van de 
schuldenaar is de regel, het inroepen van een wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling 
om te ontsnappen aan deze uitvoering is de uitzondering zodat het enkel aan de beslagene 
zelf toekomt om zich tegen een eventuele dwangmaatregel te verzetten.

Terecht heeft de eerste rechter bijgevolg geoordeeld dat de inhoud van de verklaring 
van derde-beslagene door (de eiseres) afgelegd niet aan de wettelijke vereisten zoals ge-
preciseerd in artikel 1452 Ger. W. beantwoordt.

De ingestelde vordering is enkel gesteund op artikel 1542 Ger. W..
De partijen hebben voor de beslagrechter geen vordering ingesteld met betrekking tot 

de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het op 31 mei 2000 gelegd uitvoerend beslag 
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onder derden zodat noch de eerste rechter noch het hof zich daarover moeten uitspreken" 
(p. 3-6 van het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie voor de appelrechters aan:
"8. Daarnaast is te onderstrepen dat het verdrag van Ottawa' de eigendommen en bezit-

tingen van de NAVO, waar deze ook gelegen zijn, en wie deze ook onder zich heeft, vrij-
stelt van onderzoek en van iedere andere vorm van dwang'.

(De eiseres) via een verklaring van derde beslagene dwingen om de eventuele aan de 
NAVO toekomende rekeningtegoeden zonder de toestemming van de NAVO te onthul-
len, vormt een duidelijke inbreuk op hogervermelde bepaling.

Er is aan te herinneren dat de bepalingen van dit verdrag er precies op gericht zijn de 
NAVO een statuut te verschaffen dat haar moet toelaten om haar functies en missie, zon-
der inmenging van buitenaf uit te oefenen (cfr. de preambule van het verdrag van Ottawa).

De missie van de NAVO, zoals gedefiniëerd in het Verdrag van Washington van 4 april 
1949 is immers onmiskenbaar strategisch (art. 5 vermeldt uitoefening van het recht van 
verdediging middels een individuele of collectieve gewapende actie).

Het Verdrag van Washington voorziet met dat oogmerk in het bestaan van organen, 
waarvan uitdrukkelijk wordt gesteld dat zij op elk moment bijeen dienen te kunnen komen 
en te beraadslagen (artikel 9).

Het is duidelijk dat die expressis verbis vooropgestelde continuiteit van de organen van 
de NAVO slechts kan worden verzekerd, indien haar financiële middelen van elke maat-
regel van beslag en van onderzoek gevrijwaard blijven.

In dat perspectief moet de NAVO gevrijwaard blijven tegen de (gedwongen) onthulling 
van zowel de omvang als van de lokalisatie van haar tegoeden bij financiële instellingen, 
onder de vorm van een verklaring van derde-beslagene.

Het afleggen van een dergelijke verklaring (in de hypothese dat die al niet op grond van 
de artikels 7 en 8 (voetnoot II: respectievelijk het archiefgeheim en de uitsluiting van fi-
nanciële controle) van het Verdrag van Ottawa zou zijn verboden), zou derden immers 
toelaten om de (belangrijkste) werkingsmiddelen van de NAVO te lokaliseren.

In haar beroepsconclusie meent (de verweerster) dit te kunnen bestrijden, stellende:
- dat er weinig geheimen bestaan over het feit dat de NAVO over rekeningen beschikt 

bij (de eiseres): (de eiseres) laat die opmerking voor rekening van (de verweerster).
- dat de budgetten van de NAVO ter beschikking staan van éénieder die het wil op in-

ternet: (de eiseres) doet opmerken dat die publicaties geenszins aangeven waar en voor 
welk bedrag de tegoeden van de NAVO gelocaliseerd zijn. Het zal partijen met slechte 
bedoelingen (vb. hackers) derhalve weinig baten.

- dat de tegoeden van de NAVO die (de eiseres) onder zich heeft geenszins onthullen 
wat het totaalbedrag van diens gelden op eventuele andere rekeningen is: De pertinentie 
van die bewering ontsnapt (de eiseres) volkomen. Wanneer er beslag in handen van een 
bankinstelling wordt gelegd, dan is die bankinstelling verplicht om opgave te doen van 
alle aan de beslagene toekomende tegoeden onverschillig op welke bankrekening van die 
instelling zij zich bevinden en onverschillig voor welk (ev. futiel) bedrag er beslag werd 
gelegd.

Door met een enkel beslagexploot (bewarend) beslag te leggen in handen van een tien-
tal grootbanken met zetel of bijkantoor in Brussel, zou men ongetwijfeld reeds ver komen.

(De verweerster) voert  aan dat  het  afleggen van de verklaring van derde beslagene 
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geenszins de 'continuïteit van de openbare dienst' (wat dat in hoofde van een internationa-
le organisatie zou betekenen wordt niet verduidelijkt !) in het gevaar brengt.

Weerom komt (de verweerster) hier op de proppen met begrippen die op de immunitei-
ten waarvan internationale organisaties genieten, niet van toepassing zijn (zie hoger). Het 
verbod tot onderzoek naar en het uitoefenen van dwang op de activa van de NAVO is lui-
dens art. 6 van het verdrag van Ottawa trouwens absoluut, zodat enige rechterlijke toet-
sing uitgesloten is." (p. 12- 13 van de conclusie voor de eiseres).

Aldus voerde de eiseres op omstandige en precieze wijze in conclusie aan dat het haar 
krachtens de bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 verboden 
was een verklaring van derde-beslagene te leggen die betrekking zou hebben op de bank-
tegoeden van de NAVO.

De appelrechters beantwoorden dit verweer niet en miskennen mitsdien artikel 149 van 
de Grondwet.

Tweede onderdeel
Krachtens  artikel  4  van het  Verdrag van  Ottawa  van  20  september  1951,  heeft  de 

NAVO de bevoegdheid overeenkomsten aan te gaan en roerende en onroerende goederen 
te verwerven en te vervreemden.

De NAVO, haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en wie deze 
ook onder zich heeft, zijn krachtens artikel 5 van voormeld verdrag vrijgesteld van rechts-
vervolging behoudens het in die bepaling bedoelde geval van afstand van immuniteit. De 
afstand van immuniteit spreidt zich niet uit tot maatregelen van dwang of tenuitvoerleg-
ging.

Artikel 6 van voormeld verdrag bepaalt dat de eigendommen en bezittingen van de 
NAVO, waar deze ook gelegen zijn en wie deze ook onder zich heeft, vrijgesteld zijn van 
onderzoek, vordering, confiscatie, onteigening of van iedere andere vorm van dwang. 

Krachtens artikel 8 van voormeld verdrag mag de NAVO valuta's van enigerlei aard be-
zitten en in iedere geldsoort rekeningen hebben.

Het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de overeen-
komst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, 
van de Nationale Vertegenwoordiger en van het internationaal personeel, zomede van de 
verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, ondertekend te 
Ottawa, op 20 september 1951, verleent aan de bepalingen van het Verdrag van Ottawa 
van 20 september 1951 "volkomen uitwerking".

Voornoemde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 hebben 
derhalve rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde en, overeenkomstig het alge-
meen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels in geval 
van conflict met regels van nationaal recht, voorrang op de strijdige bepalingen van Bel-
gisch recht.

Krachtens voornoemde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 
kunnen onder meer de tegoeden van de NAVO bij financiële instellingen niet het voor-
werp vormen van enig onderzoek, vordering, beslag of andere vorm van dwang.

Die bepalingen beogen de continuïteit van de NAVO en haar organen te verzekeren.
De in de artikelen 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechte-

lijk Wetboek bedoelde verklaring van derde-beslagene heeft tot doel de schuldeiser-be-
slaglegger in staat te stellen alle dienstige gegevens te vernemen betreffende de vaststel-
ling van zijn rechten, en in het bijzonder:

- de oorzaken en het bedrag van de schuld, de dag van haar opeisbaarheid en in voorko-
mend geval haar modaliteiten;
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- de bevestiging door de derde-beslagene dat hij niet of niet meer de schuldenaar is van 
de beslagene;

-  de  opgave van de beslagnemingen onder  derden waarvan aan de derde-beslagene 
reeds kennis is gegeven;

- en is aldus een maatregel van onderzoek, vordering, confiscatie of andere vorm van 
dwang, waarvan de goederen van de NAVO krachtens artikel 6 van het Verdrag van Otta-
wa van 20 september 1951 zijn vrijgesteld.

Het afleggen door de derde-beslagene van bedoelde verklaring m.b.t. de financiële te-
goeden die de NAVO bij hem heeft, zou in hoofde van de derde-beslagene een inbreuk 
uitmaken op artikel 6 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 2000 (lees: 1951), 
dat de goederen van de NAVO vrijstelt van maatregelen van onderzoek, vordering, con-
fiscatie of iedere andere vorm van dwang.

Krachtens de als geschonden aangeduide bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 
20 september 2000 (lees: 1951), die rechtstreekse werking hebben in de Belgische rechts-
orde en voorrang hebben op de strijdige internrechterlijke bepalingen, diende de eiseres 
zich dus te onthouden van het afleggen van een verklaring van derde-beslagene betreffen-
de de banktegoeden van de NAVO.

Door de eiseres desalniettemin wegens het niet afleggen van een verklaring van derde-
beslagene eenvoudig schuldenaar te verklaren ten aanzien van de verweerster voor een be-
drag van 4.957,87 euro, schenden de appelrechters de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951 en het enige artikel van de wet van 1 februari 
1955 houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de rechtspositie van de or-
ganisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van 
het internationaal personeel, zomede van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse 
en Nederlandse regering, ondertekend te Ottawa, op 20 september 1951.

Bovendien verlenen de appelrechters, door eiseres op grond van artikel 1542 van het 
Gerechtelijk Wetboek eenvoudig schuldenaar te verklaren ten aanzien van de verweerster, 
voorrang aan de bepalingen van het nationaal recht - namelijk de artikelen 1452, 1453, 
1454, 1455, 1456, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de ver-
klaring van derde-beslagene - boven de daarmee strijdige internationaalrechtelijke regels - 
namelijk de vermelde bepalingen van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951.

Aldus miskennen de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van 
de internationaalrechtelijke regels in geval van conflict met regels van nationaal recht.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5 en 6 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar 
internationale staf, ondertekend te Ottawa op 20 september 1951, waarvan de vertaling is 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955, p. 1 160 e.v. (hierna het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951 genoemd);

- het enig artikel van de wet van 1 februari 1955 houdende goedkeuring van de over-
eenkomst betreffende de rechtspositie van de organisatie van het Noord-Atlantisch ver-
drag, van de Nationale Vertegenwoordiger en van het internationaal personeel, zomede 
van de verklaring van de Belgische, de Luxemburgse en Nederlandse regering, onderte-
kend te Ottawa, op 20 september 1951 (B.S. 6 maart 1955, p. 1 154 e.v.);

- artikel 6, inzonderheid 6.1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna het EVRM genoemd);
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- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 38, §1, 1539 en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres tegen 

het vonnis van de beslagrechter te Brussel van 9 november 2001 ontvankelijk doch onge-
grond, bevestigen het beroepen vonnis, waarbij de eiseres eenvoudig schuldenaar werd 
verklaard ten aanzien van de verweerster voor een bedrag van 200.000 BEF (4.957,87 
euro) meer de gerechtelijke interesten en veroordelen de eiseres in de kosten, op grond 
van de redenen op p. 3-6 van het bestreden arrest, die hier als hernomen moeten worden 
aanzien, en in het bijzonder de redenen:

"(De eiseres) steunt zich op de uitvoeringsimmuniteit  waarvan de NAVO krachtens 
voormeld verdrag van Ottawa zou genieten om haar verzuim een correcte verklaring van 
derde-beslagene te hebben afgelegd, te rechtvaardigen.

Zij stelt dat zij als derde-beslagene gerechtigd is de regelmatigheid van het uitvoerend 
beslag  onder  derden  te  betwisten  en  meent  dat  de  uitvoeringsimmuniteit  waarvan  de 
NAVO geniet voor gevolg heeft dat de fondsen die haar toebehoren niet voor beslag vat-
baar zijn zodat het uitvoerend beslag onregelmatig is en zij tegen dat beslag kan opkomen.

Er moet vooreerst worden onderzocht of het aan de derde-beslagene behoort bij het af-
leggen van zijn verklaring standpunt in te nemen nopens de vraag of bepaalde goederen 
die het voorwerp uitmaken van een uitvoerend beslag onder derden op grond van wettelij-
ke of verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet beslagbaar zijn.

De derde-beslagene is vreemd aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en 
de beslagene bestaan. Het komt hem niet toe na te gaan of het in zijn handen gelegd be-
slag rechtmatig is.

Hij mag geen standpunt innemen in het voordeel van de beslagene en mag dan ook niet 
weigeren zich naar het voorschrift van artikel 1539 Ger. W. te schikken omdat hij van 
oordeel is dat de goederen die in beslag werden genomen niet voor beslag vatbaar zijn.

Zulk verweer tegen een uitvoerend beslag moet gevoerd worden door de beslagene zelf 
aan wie het beslag wordt aangezegd en die krachtens artikel 1541 Ger. W. verzet mag 
aantekenen tegen het uitvoerend beslag onder derden hetgeen schorsende werking heeft 
zodat de derde-beslagene de gelden niet meer uit handen mag geven. (p.4 van het bestre-
den arrest)

(...)
(De eiseres) laat ook gelden dat zij gerechtigd was geen gevolg te geven aan het beslag 

omdat de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn zodat elke uit-
voeringsdaad ten laste van de organisatie van rechtswege zonder gevolg dient te blijven.

Zij haalt rechtspraak aan van het Hof van Cassatie (Cass. 19 april 1990, RW., 1990-
1991, p. 562) waarin, volgens haar, gesteld werd dat de derde-beslagene een fout heeft be-
gaan wanneer hij zonder enig protest gevolg heeft gegeven aan een zogenaamd beslag 
waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende te beseffen.

Deze rechtspraak is niet relevant voor huidige betwisting nu in het geval voorgelegd 
aan het Hof van Cassatie precies geen beslag werd gelegd doch een buitengerechtelijk 
verzet tegen betaling waaraan de betrokken bank gevolg had gegeven, wat als foutief 
werd beschouwd, terwijl te dezen het uitvoerend beslag volledig regelmatig werd gelegd 
op grond van een uitvoerbaar vonnis dat in kracht van gewijsde is getreden. Enkel meent 
(de eiseres) hieraan geen gevolg te kunnen geven gelet op de uitvoeringsimmuniteit die de 
beslagen, volgens haar, geniet.
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Het komt niet toe aan de derde-beslagene om te oordelen over de draagwijdte van een 
immuniteitsregeling ten aanzien van een internationale organisatie.

De uitvoering van een uitvoerbare  gerechtelijke  beslissing op alle goederen van de 
schuldenaar is de regel, het inroepen van een wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling 
om te ontsnappen aan deze uitvoering is de uitzondering zodat het enkel aan de beslagene 
zelf toekomt om zich tegen een eventuele dwangmaatregel te verzetten.

Terecht heeft de eerste rechter bijgevolg geoordeeld dat de inhoud van de verklaring 
van derde-beslagene door (de eiseres) afgelegd niet aan de wettelijke vereisten zoals ge-
preciseerd in artikel 1452 Ger. W. beantwoordt.

De ingestelde vordering is enkel gesteund op artikel 1542 Ger. W.
De partijen hebben voor de beslagrechter geen vordering ingesteld met betrekking tot 

de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het op 31 mei 2000 gelegd uitvoerend beslag 
onder derden zodat noch de eerste rechter noch het hof zich daarover moeten uitspreken" 
(p. 5-6 van het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie voor de appelrechters aan:
"12. Vervolgens is te onderstrepen dat waar de rechtsleer de grieven m.b.t. de beslag-

baarheid van een vordering kwalificeert als grieven m.b.t. de rechtmatigheid van het be-
slag, die kwalificatie ten aanzien van grieven gegrond op de immuniteiten toegekend aan 
internationale organisaties, niet afdoend is.

De door (de verweerster) voor de eerste rechter aangehaalde rechtsleer stelt:
'de derde-beslagene mag zich ook niet uitspreken over de rechtmatigheid van het in zijn 

handen gelegde beslag. De verhouding tussen de beslaglegger en diens debiteur, gaat de 
derde-beslagene niet aan. Hij mag het beslag niet aanvechten om reden dat die schuldvor-
dering niet zou bestaan.

Hij mag daarentegen wel grieven laten gelden die de formele geldigheid van het beslag 
betreffen "((de eiseres) onderstreept) (E. Dirix, K. Broeckx, Beslag, A.P.R., 2001, blz. 
435, nr. 753).

Het valt op dat (de verweerster) in haar conclusies nalaat om de laatste zinsnede van het 
citaat weer te geven, wat de eerlijkheid van het debat niet ten goede komt.

De immuniteiten toegekend aan internationale organisaties zijn niet louter te herleiden 
tot een probleem van beslagbaarheid c.q. rechtmatigheid van het gelegde beslag, die in de 
verhouding tussen de beslaglegger en de beslagene zou zijn te beoordelen (zeker niet nu 
de immuniteiten van de NAVO erga omnes werken en absoluut zijn, d.i. door de rechter-
lijke macht niet beperkt kunnen worden).

Uit de verdragsrechtelijke bepalingen volgt precies (zie hoger onder IV.1.3.1.) dat elke 
uitvoeringsdaad lastens de organisatie (behoudens in de gevallen waarin de organisatie 
daartoe een bijzondere toelating heeft gegeven) van rechtswege zonder gevolg dient te 
blijven, m.a.w. ongeldig is.

Bijgevolg gaat het onmiskenbaar om een middel dat de regelmatigheid van het gelegde 
beslag betreft, waaromtrent de derde-beslagene grieven kan laten gelden.

Hiervoor kan een bijkomende aanwijzing worden gevonden in de omstandigheid dat 
overeenkomstig artikel 1495 Ger. W. geen vonnis kan worden ten uitvoer gelegd alvorens 
het bij deurwaardersexploot betekend is en dat het beslagexploot overeenkomstig artikel 
1539 Ger. W. aan de beslagen schuldenaar dient te worden aangezegd. Die bepalingen 
werden in casu zeker geschonden.
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De immuniteit van tenuitvoerlegging (m.n. de onschendbaarheid van de lokalen van de 
organisatie) verzet er zich immers tegen dat procedureakten aan de organisatie worden be-
tekend (weze het door aanbieding ervan aan haar functionarissen of door achterlating er-
van) (Zie: Secretariaat van de VN, Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui con-
cerne leur statut juridique, leurs privilièges et leurs immunités, Doc. A/CN.4/L 118 Add. I 
en 2, Annuaire de la commission du droit international, 1967, vol, II, blz. 257, nrs. 118 en 
119), zodat het gelegde beslag in dat opzicht reeds onregelmatig is.

De opwerping van (de verweerster) dat de 'betekening' in casu via de Minister van Bin-
nenlandse zaken (dit zou Buitenlandse Zaken moeten zijn), Dienst van het Protocol ge-
beurde kan niet ernstig worden genomen. (De verweerster) blijft in gebreke de wettige ba-
sis voor dergelijke betekening - die niet in het Ger. W. is voorzien - aan te reiken. Het zal  
(de verweerster) trouwens niet ontgaan dat de kennisgeving via het Ministerie van Buiten-
landse zaken, slechts de geëigende weg is voor het verzenden van boodschappen van di-
plomatieke aard.

Er is te besluiten dat de door een schuldeiser in strijd met een in een internationaal ver-
drag (met rechtstreekse werking) ingeschreven verbod tot beslaglegging, gestelde hande-
lingen slechts loutere feitelijkheden zonder enige juridische waarde ('des voies de fait') 
kunnen zijn. Zoals bekend, is de derde die geconfronteerd wordt met een dergelijke ken-
nelijke feitelijkheid, gerechtigd om aan die feitelijkheid geen gevolg te geven en zijn grie-
ven in verband hiermee in rechte te laten gelden.

Dit geldt des te meer, nu het Hof van Cassatie reeds oordeelde dat de feitenrechter wet-
tig kan beslissen dat de derde-beslagene onrechtmatig handelt wanneer hij zonder enig 
protest gevolg geeft aan een zgn. beslag waarvan hij de flagrante onregelmatigheid diende 
te beseffen (Cass. 19 april 1990, RW, 1990-1991, blz. 562)." (p. 16-17 van de conclusie 
voor de eiseres).

Aldus voerde de eiseres op omstandige en precieze wijze in conclusie aan dat de vorde-
ring van de verweerster moest worden afgewezen, aangezien het door de verweerster ge-
legde derden-beslag niet regelmatig was bij gebrek aan aanzegging aan de NAVO, die im-
muniteit van tenuitvoerlegging geniet en wiens gebouwen onschendbaar zijn en aan wie 
procedure-akten derhalve niet kunnen worden betekend of aangezegd.

De appelrechters beantwoorden dit verweer niet en miskennen mitsdien artikel 149 van 
de Grondwet.

Tweede onderdeel
Artikel 6.1 van het EVRM verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling 

van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit  deze regel en uit  het  algemeen rechtsbeginsel inzake het  recht van verdediging 

vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid moet worden geboden om tegen-
spraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter 
te beïnvloeden.

Het uitvoerend beslag onder derden wordt overeenkomstig artikel 1539, vijfde lid, van 
het  Gerechtelijk  Wetboek bij  deurwaardersexploot  binnen acht dagen aan de beslagen 
schuldenaar aangezegd. Krachtens artikel 1544 van het Gerechtelijk Wetboek is de derde-
beslagene, indien de aanzegging van het beslag niet heeft kunnen plaatsvinden, hetzij aan 
de persoon of aan de werkelijke of te gekozen woonplaats van de beslagen schuldenaar, 
hetzij overeenkomstig artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek slechts tot afgifte ge-
houden voor zover de beslagleggende schuldeiser vooraf het visum van de rechter heeft 
bekomen. Uit de context van voornoemde wetsbepalingen volgt dat de derde-beslagene 
voor de beslagrechter grieven mag laten gelden die de formele geldigheid van het beslag, 
en in het bijzonder grieven die de aanzegging aan de beslagene, betreffen.
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In zoverre de appelrechters hun beslissing gronden op de overwegingen dat "de derde-
beslagene vreemd (is) aan de rechtsverhoudingen die tussen de beslaglegger en de besla-
gene bestaan" en "het hem niet toekomt na te gaan of het in zijn handen gelegd beslag 
rechtmatig is" (p. 4 van het bestreden arrest), miskennen zij de artikelen 1539, vijfde lid, 
en 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, die inhouden dat de derde-beslagene voor de be-
slagrechter grieven mag laten gelden die de formele geldigheid van het beslag betreffen.

Tevens miskennen de appelrechters, door eiseres aldus het recht te ontzeggen grieven te 
laten gelden m.b.t. formele geldigheid van het in haar handen gelegde derden-beslag, arti-
kel 6.1 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Derde onderdeel
De NAVO, haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en wie deze 

ook onder zich heeft, zijn krachtens artikel 5 van het Verdrag van Ottawa van 20 septem-
ber 1951 vrijgesteld van rechtsvervolging behoudens het in die bepaling bedoelde geval 
van afstand van immuniteit. De afstand van immuniteit spreidt zich niet uit tot maatrege-
len van dwang of tenuitvoerlegging.

De gebouwen van de NAVO zijn krachtens artikel 6 van voornoemd verdrag onschend-
baar.

Voornoemde verdragsbepalingen hebben krachtens het enig artikel van de wet van 1 fe-
bruari 1955 houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de rechtspositie van 
de organisatie van het Noord-Atlantisch verdrag, van de Nationale Vertegenwoordiger en 
van het internationaal personeel, zomede van de verklaring van de Belgische, de Luxem-
burgse en Nederlandse regering, ondertekend te Ottawa, op 20 september 1951, "volko-
men uitwerking" in de Belgische rechtsorde.

Ingevolge de immuniteit van tenuitvoerlegging van de NAVO en de onschendbaarheid 
van haar gebouwen, kunnen procedure-akten niet rechtsgeldig aan de NAVO worden be-
tekend of aangezegd.

Het uitvoerend beslag onder derden wordt overeenkomstig artikel 1539, vijfde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bij  deurwaardersexploot binnen acht  dagen aan de beslagen 
schuldenaar aangezegd. Krachtens artikel 1544 van het Gerechtelijk Wetboek is de derde-
beslagene, indien de aanzegging van het beslag niet heeft kunnen plaatsvinden, hetzij aan 
de persoon of aan de werkelijke of de gekozen woonplaats van de beslagen schuldenaar, 
hetzij overeenkomstig artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts tot afgifte ge-
houden voor zover de beslagleggende schuldeiser vooraf het visum van de rechter heeft 
bekomen.

De appelrechters beslissen dat te dezen het uitvoerend beslag "volledig regelmatig" 
werd gelegd (p. 5 van het bestreden arrest).

In zoverre die beslissing inhoudt dat het uitvoerend beslag onder derden ook regelmatig 
aan de beslagen schuldenaar - de NAVO - werd aangezegd, miskennen de appelrechters 
de artikelen 5 en 6 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 en de daarin vast-
gelegde immuniteit  van tenuitvoerlegging van de NAVO en de onschendbaarheid van 
haar gebouwen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Ontvankelijkheid van het onderdeel
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1. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de 
vraag naar de immuniteit van de NAVO, de beslagaarheid en derhalve de al dan 
niet rechtmatigheid van een beslag betreft en de derde-beslagene slechts de re-
gelmatigheid en niet de rechtmatigheid van een beslag mag aanvechten.

2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel is 
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel zelf.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Onderdeel zelf

3. Overeenkomstig de artikelen 1452 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, is 
de derde-beslagene binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, gehouden verkla-
ring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag. In-
dien hij zijn verklaring niet doet, of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, 
kan hij krachtens de artikelen 1456 en 1543 van dat wetboek schuldenaar worden 
verklaard voor het geheel of voor het gedeelte van de oorzaken van het beslag, 
alsmede voor de kosten daarvan.

De derde-beslagene kan niet weigeren deze verklaring af te leggen op grond 
van grieven die betrekking hebben op de rechtmatigheid van het beslag.

4. Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 
1951, nopens de Rechtspositie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, 
van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar nationale staf, 
dat werd goedgekeurd bij wet van 1 februari 1955, zijn de eigendommen en be-
zittingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, behoudens ingeval hier-
van afstand wordt gedaan, vrijgesteld van rechtsvervolging en strekt een afstand 
van immuniteit zich niet uit tot maatregelen van dwang of tenuitvoerlegging.

Overeenkomstig  artikel  6  van hetzelfde  verdrag,  zijn  de gebouwen van  de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie onschendbaar en haar eigendommen en 
bezittingen vrijgesteld van onderzoek, vordering, confiscatie, onteigening of van 
iedere andere vorm van dwang.

Hieruit volgt dat deze verdragsbepalingen iedere vorm van tenuitvoerlegging 
op het vermogen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie uitsluiten.

5. De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan interna-
tionaalrechtelijke regels en de rechter moet in geval van conflict tussen een regel 
van nationaal recht en een regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel 
buiten toepassing verklaren.

6. Uit de samenhang van de voormelde verdragsbepalingen en de voorrang van 
de internationale rechtsnormen op bepalingen van nationaal recht volgt dat een 
schuldenaar van de NAVO als derde-beslagene moet weigeren een verklaring 
van derde-beslagene in de zin van artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek af 
te leggen.

7. Uit het arrest blijkt dat:

- de verweerster bij exploot van 31 mei 2000 in handen van eiseres uitvoerend 
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derdenbeslag heeft gelegd ten laste van de Noord-Atlantische Verdragsorganisa-
tie;

- de eiseres op 14 juni 2000 haar verklaring van derde-beslagene heeft afge-
legd;

- de eiseres in die verklaring heeft meegedeeld dat zij geen gevolg kan geven 
aan de in artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde verplichting, ge-
let op artikel 6 van het Verdrag van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

8. Op grond van die vaststellingen verklaart het arrest de eiseres tot derde-
schuldenaar van de oorzaken van het door de verweerster gelegde beslag.

9. Door aldus te oordelen schendt het arrest de artikelen 5 en 6 van het Ver-
drag van Ottawa van 20 september 1951, het algemeen rechtsbeginsel van het 
primaat van de internationale rechtsnormen op de interne norm en artikel 1456, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

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.

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 123

1° KAMER - 2 maart 2007

STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSBESTANDDELEN - BUITEN HET BELGISCH GRONDGEBIED - VOORWAARDEN

Wanneer  de  Belgische  strafrechter  rechtsmacht  heeft  met  betrekking  tot  een  bepaald  
misdrijf  en  hij  dit  bewezen verklaart  kan hij  de bijzondere  verbeurdverklaring  van de  
vermogensbestanddelen  toepassen,  ook  wanneer  ze  zich  buiten  het  Belgisch  
grondgebied  bevinden en al  was  die  mogelijkheid  niet  uitdrukkelijk  voorzien  voor  de  
invoeging van artikel 43ter in het Strafwetboek1. (Art. 42, 3°, Sw.)

1 Zie  J.  ROZIE,  Voordeelsontneming,  Intersentia,  Antwerpen-Oxford,  nr  150;  G.  STESSENS,  De 
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(ESCO INTERNATIONAL vennootschap naar Panamees recht T. S.)

ARREST

(A.R. C.06.0134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 

en politieke rechten, opgemaakt te New York en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955;

- de artikelen 12, 14 en 190 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 4, 42.3°, 43bis, laatste lid, 43ter en 100 van het Strafwetboek (art. 

42.3°, toegevoegd bij de wet van 17 juli 1990; art. 43bis, laatste lid, ingevoegd bij de wet 
van 17 juli 1990; art. 43 ter ingevoegd bij art. 12 van de wet van 20 mei 1997);

- artikel 12 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking 
inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen;

- artikel 4, tweede lid, van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verorde-
ningen;

- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de eiseres om de in het arrest van 24 de-

cember 1996 van het Hof van Beroep te Brussel, 13de kamer, zitting houdende in strafza-
ken, in de zaak van het openbaar ministerie en van de tweede verweerster e.a. tegen de 
eerste  verweerder  (arrest  nr.  1437)  bevolen  verbeurdverklaring  van  het  bedrag  van 

nationale en internationale bestrijding van het  witwassen, Intersentia,  Antwerpen-Groningen,  nrs 
1197-1198; D. VANDERMEERSCH, La loi du 20 mai 1997 sur la cooperation internationale en ce qui 
concerne  l'exécution  de  saisies  et  de  confiscations  -  L'introduction  en  droit  belge  de  la  saisie 
immobilière pénale, RDP, 1997, 691 e.v., (699); G. STESSENS, De wet van 20 juli 1997 betreffende de 
internationale  samenwerking  inzake  tenuitvoerlegging  van  inbeslagnemingen  en 
verbeurdverklaringen: een kritisch onderzoek, RW, 1997-1998, 1273 e.v., (1277-1278); J. SPREUTELS, 
Blanchiment des capitaux et fraude communautaire, in "De juridische bescherming van de financiële 
belangen van de Europese gemeenschappen", F. TULKENS, C. VAN DEN WYNGAERT, I. VEROUGSTRAETE 
(ed.), Maklu, 1992, 158 en 160. 
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60.132.622 BEF of 1.490.648,80 euro ten voordele van derde en vierde verweersters te-
niet te doen gezien die verbeurdverklaring betrekking heeft op goederen gelegen in het 
buitenland en om te horen bevelen dat dit tegoed wordt vrijgegeven en integraal gerestitu-
eerd wordt aan de eiseres, ongegrond op de volgende gronden:

"1.  De eiseres  heeft  op 12 mei  1997 alle  huidige  verweerders  gedagvaard voor  de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

2. Deze vordering had als voorwerp:
- de vernietiging of hervorming uit te spreken van het arrest van 24 december 1996 van 

het Hof van Beroep te Brussel waarbij een bedrag van 60.132.622 BEF werd verbeurd 
verklaard ten voordele van de curatoren van de failliete vennootschappen Matrim en Trav-
co;

- te horen zeggen voor recht dat de eiseres exclusief eigenares is van die som onder de 
vorm van het banktegoed voor dat bedrag bij Union Bancaire Privée te Zurich, Zwitser-
land;

- te horen bevelen dat dit tegoed van 60.132.622 BEF wordt vrijgegeven en integraal 
wordt gerestitueerd aan de eiseres.

3. De eiseres beriep zich op:
- artikel 43bis, laatste lid, van het Strafwetboek, op grond waarvan iedere derde die be-

weert recht te hebben op de verbeurdverklaarde zaak, dit recht kan laten gelden binnen 
een termijn en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning;

- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van 
de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door 
derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaring, met name binnen de 90 
dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de veroordeling tot verbeurdverklaring in kracht 
van gewijsde is gegaan;

- het nog niet verstreken zijn van die termijn, vermits het Hof van Cassatie, bij arrest 
van 25 februari 1997, akte heeft gegeven van de afstand van de voorziening van E.S. , dit 
is de persoon die bij voormeld arrest van het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld, 
naar aanleiding waarvan in datzelfde arrest de verbeurdverklaring is uitgesproken.

4. Zij beweerde:
(...)
- de Belgische rechter is onbevoegd om de verbeurdverklaring uit te spreken van goe-

deren die zich buiten het grondgebied van België bevinden; de verbeurdverklaring be-
hoort tot de soevereiniteit van de staat waar de gelden zich bevinden; de verbeurdverkla-
ring is onwettig.

(...)
14. De eiseres houdt voor dat de Belgische rechter niet bevoegd is om zich uit te spre-

ken over de verbeurdverklaring van goederen die zich buiten het Belgische grondgebied 
bevinden; de Belgische wet voorzag dit immers niet uitdrukkelijk en de latere wetswijzi-
ging die dit wel doet mag niet retroactief toegepast worden; deze wetswijziging bewijst 
dat het onduidelijk was of de Belgische rechter bevoegd was om fondsen verbeurd te ver-
klaren, die zich in het buitenland bevinden.

15. Deze bewering is ongegrond. De destijds geldende regels inzake bijzondere ver-
beurdverklaring sloten niet uit dat bijzondere verbeurdverklaring kon worden toegepast op 
de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn getreden en op de inkomsten uit de belegde voordelen 
(zie artikel 42 SWB), ook al bevinden deze zich niet in België. De latere toevoeging (zie 
artikel 43ter, ingevoegd bij artikel 12 Wet 20 mei 1997, B.S., 3 juli 1997) dat de bijzonde-
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re verbeurdverklaring die van toepassing is op de zaken bedoeld in artikel 42, eveneens 
kan uitgesproken worden wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgi-
sche Staat bevinden, is de bevestiging van de bedoeling van de wetgever (Verslag Com-
missie voor Justitie, Gedr. St. Kamer, 1989-90, 987, 6) dat geld dat herbelegd werd in het 
buitenland verbeurd kan worden verklaard op grond van artikel 42, 3° SWB.

(...)
25. In die omstandigheden is bewezen dat de door het hof van beroep in zijn arrest van 

24 december 1996 bijzonder verbeurd verklaarde som ad 60.132.622 BEF, dit is het bank-
tegoed van de eiseres bij de Zwitserse bank, ten voordele van de curatoren van de BVBA 
Matrim en de BVBA Travco, beantwoordt aan wat, krachtens artikel 42, 3° SWB kon en 
mocht verbeurd verklaard waren".

Grieven
Krachtens artikel 42.3° van het Strafwetboek, toegevoegd bij de wet van 17 juli 1990, 

kan de bijzondere verbeurdverklaring worden toegepast op de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats er-
van zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.

Ingevolge de territoriale werking van de Belgische strafwet, zoals verwoord in de arti-
kelen 3 en 4 van het Strafwetboek, kan de bijzondere verbeurdverklaring niet worden uit-
gesproken wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat bevin-
den, tenzij de wet dit uitdrukkelijk toelaat.

Deze toelating werd pas verleend door de Wet van 20 mei 1997 betreffende de interna-
tionale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdver-
klaringen, waardoor een internrechtelijke grondslag gecreëerd werd voor de toepassing 
van de internationale verdragen betreffende het beslag en de verbeurdverklaring, waar-
door het artikel 43ter in het Strafwetboek werd ingevoegd en waardoor de bijzondere ver-
beurdverklaring eveneens kan worden uitgesproken wanneer  de zaken zich buiten het 
grondgebied van de Belgische Staat bevinden.

Het Hof van Beroep te Brussel kon derhalve in zijn arrest van 24 december 1996 de 
banktegoeden van de eiseres bij een Zwitserse bank niet verbeurd verklaren vermits de 
wet van 20 mei 1997 op dat ogenblik nog niet bestond, vermits die verbeurdverklaring 
niet  toegelaten was door een internationaal verdrag en vermits het Hof van Beroep te 
Brussel op dat ogenblik ingevolge de territoriale werking van de Belgische Strafwet geen 
verbeurdverklaring van zaken in Zwitserland kon bevelen.

Door te beslissen dat de destijds geldende regels inzake bijzondere verbeurdverklaring 
niet uitsloten dat bijzondere verbeurdverklaring kon worden toegepast op de vermogens-
voordelen, ook al bevonden deze zich niet in België, heeft het bestreden arrest de territori-
ale werking van de Belgische Strafwet, zoals verwoord in de artikelen 3 en 4 van het 
Strafwetboek, miskend en heeft het bestreden arrest het artikel 42.3° van het Strafwetboek 
toegepast op zaken die zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat bevonden zon-
der dat de wet dit op dat ogenblik toeliet (schending van de artikelen 3, 4 en 42.3°, van het 
Strafwetboek).

Door te beslissen dat de latere toevoeging van het artikel 43ter van het Strafwetboek, 
ingevoegd bij artikel 12 van de wet van 20 mei 1997, volgens hetwelk de bijzondere ver-
beurdverklaring die van toepassing is op zaken bedoeld in artikel 42, eveneens kan uitge-
sproken worden wanneer die zaken zich buiten het grondgebied van de Belgische Staat 
bevinden, de bevestiging is van de bedoeling van de wetgever dat geld herbelegd in het 
buitenland kan worden verbeurd verklaard op grond van artikel 43.2° van het Strafwet-
boek en door te beslissen dat in die omstandigheden bewezen is dat de door het Hof van 
Beroep te Brussel in zijn arrest van 24 december 1996 bijzonder verbeurd verklaarde som 
van 60.132.622 BEF, zijnde het banktegoed van de eiseres bij een Zwitserse bank, beant-
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woordt aan wat krachtens artikel 42.3° van het Strafwetboek kon en mocht verbeurd ver-
klaard worden, heeft het bestreden arrest ten onrechte terugwerkende kracht verleend aan 
artikel 12 van de wet van 20 mei 1997 waardoor artikel 43ter in het Strafwetboek gevoegd 
werd (schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, 42.3° en 43ter van het Straf-
wetboek, 12 van de wet van 20 mei 1997 en van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet geen terugwerkende kracht heeft), en heeft het bestreden arrest het artikel 43-
ter van het Strafwetboek uitwerking verleend nog vooraleer dit artikel van kracht werd 
(schending van de artikelen 190 van de Grondwet, 4, tweede lid, van de wet van 31 maart 
1961, 42.3° en 43ter van het Strafwetboek en 12 van de wet van 20 mei 1997).

Het artikel 43ter van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1997, verruimt 
bovendien het toepassingsgebied van de bijzondere verbeurdverklaring die van toepassing 
is op de zaken bedoeld in artikel 42 van het Strafwetboek tot de zaken die zich buiten het 
grondgebied van de Belgische Staat bevinden zodat het nieuwe artikel 43ter van het Straf-
wetboek niet retroactief van toepassing kon verklaard worden op een bijzondere verbeurd-
verklaring bevolen bij arrest van 24 december 1996 vermits enkel de minst strenge straf-
wet terugwerkende kracht heeft (schending van de artikelen 15 BUPO, 7 E.V.R.M., 12 en 
14 van de Grondwet, 2, 42.3°, 43ter, en 100 van het Strafwetboek en 12 van de wet van 
20 mei 1997).

Door de terugvordering van de verbeurd verklaarde banktegoeden van de eiseres bij de 
Zwitserse bank op die gronden af te wijzen, heeft het bestreden arrest zijn beslissing niet 
wettelijk gerechtvaardigd (schending van de artikelen 43bis, laatste lid, van het Strafwet-
boek, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 september 1991).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Anders dan waar het middel van uitgaat, laten de appelrechters hun beslis-
sing niet steunen op de toepassing van artikel 43ter van het Strafwetboek, maar 
voegen ten overvloede aan hun oordeel toe dat de invoering van die wetsbepa-
ling bij de wet van 20 mei 1997 enkel de bevestiging is van de bedoeling van de 
wetgever dat geld dat herbelegd was in het buitenland verbeurd kan worden ver-
klaard op grond van artikel 42.3° van hetzelfde wetboek.

Het middel mist dan ook feitelijke grondslag in zoverre het er van uitgaat dat 
het arrest artikel 43ter van het Strafwetboek met terugwerkende kracht heeft toe-
gepast.

2. De artikelen 3 en 4 van het Strafwetboek bepalen de rechtsmacht van de 
Belgische strafrechter.

Wanneer krachtens die bepalingen de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft 
met betrekking tot een bepaald misdrijf, wordt dit, overeenkomstig voormeld ar-
tikel 3, gestraft overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten.

Overeenkomstig  artikel  42.3°  van  het  Strafwetboek  wordt  bijzondere  ver-
beurdverklaring  toegepast  op  vermogensbestanddelen  die  rechtstreeks  uit  het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.

3.  Uit  de samenhang van voormelde wetsbepalingen en de wetgeschiedenis 
van de wet van 17 juli 1990 waarbij voormeld artikel 42.3° in het Strafwetboek 
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werd ingevoegd, volgt dat wanneer de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft 
met betrekking tot een bepaald misdrijf en hij dit bewezen verklaart, hij de bij-
zondere verbeurdverklaring van de vermogensbestanddelen kan toepassen, ook 
wanneer ze zich buiten het Belgisch grondgebied bevinden en al was die moge-
lijkheid niet  uitdrukkelijk  bepaald voor  de  invoering  van  artikel  43ter  in  het 
Strafwetboek.

Het middel dat van de tegengestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre 
naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Houtekier, Maes en Wouters.

Nr. 124

1° KAMER - 2 maart 2007

HANDELSPRAKTIJKEN - STAKINGSRECHTER - BEVOEGDHEID - OMVANG

In de regel kan de stakingsrechter enkel de staking bevelen van een inbreuk op de eerlijke 
handelspraktijken waarvan hij het bestaan vaststelt; dit sluit echter niet uit dat hij vaststelt  
dat een bepaalde daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens niet alleen de daad 
als  zodanig  verbiedt,  maar  tevens,  binnen  de  grenzen  van  wat  gevorderd  werd,  de  
staking beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit ten  
einde  herhaling  van  dezelfde  of  vergelijkbare  inbreuken  te  voorkomen1.  (Art.  95, 
Handelspraktijkenwet 1991)

(DISTRIBUTED PROGRAMS nv e.a. T. PORTIMA cvba) 

ARREST

(A.R. C.06.0148.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie Cass., 17 juni 2005, AR C.04.0274.N, nr 352.
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De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis, 93 en 95, inzonderheid eerste lid, van de wet 

van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
de consument.

Aangevochten beslissingen
Na in het bestreden arrest te hebben vastgesteld dat de campagne onder de naam Open 

Platform Group een inbreuk uitmaakt op de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis en 93 van 
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescher-
ming van de consument, veroordeelt het hof van beroep de eiseressen tot het staken van 
de campagne onder de naam Open Platform Group en de publicatie ervan op hun websi-
tes, alsook van elke andere campagne waarin er misleidende reclame of denigrerende in-
formatie wordt verstrekt over de verweerster, haar producten of haar diensten, of waarin 
er denigrerende uitlatingen worden gedaan over de verweerster, haar producten of haar 
diensten, of waarin de verweerster zonder enige noodzaak vernoemd wordt, of waarin de 
verweerster, haar producten of haar diensten worden vergeleken met andere ondernemin-
gen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking op objectieve wijze gebeurt 
en betrekking heeft op één of meer relevante, controleerbare en representatieve kenmer-
ken van deze producten of diensten, alsook van elke andere oproep tot en/of het voeren 
van een boycot van de producten en diensten van de verweerster en legt het hof van be-
roep een dwangsom op van 10.000 euro voor elke dag dat het stakingsbevel geheel of ge-
deeltelijk niet wordt nageleefd, en dit vanaf de dag van de betekening van het bestreden 
arrest, en beveelt het de publicatie van het dispositief van het bestreden arrest, op kosten 
van de eiseressen, in het eerstvolgende nummer van het vaktijdschrift "De Verzekerings-
wereld", op grond van de redenen:

"Gelet op de door het hof vastgestelde inbreuken, past het de staking te bevelen van de 
gevoerde campagne onder de benaming Open Platform Group en van de publicatie ervan 
op de websites van (de eiseressen), alsook van elke andere campagne waarin er misleiden-
de of denigrerende informatie wordt verstrekt over (de verweerster), haar producten of 
haar diensten, of waarin er denigrerende uitlatingen worden gedaan over (de verweerster), 
haar producten of haar diensten, of waarin (de verweerster) zonder enige noodzaak ver-
noemd wordt, of waarin (de verweerster), haar producten of haar diensten worden verge-
leken met andere ondernemingen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking 
op objectieve wijze gebeurt en betrekking heeft op één of meer relevante, controleerbare 
en representatieve kenmerken van deze producten of diensten, alsook van elke andere op-
roep tot en/of het voeren van een boycot van de producten en diensten van (de verweer-
ster).

Het stakingsbevel moet immers voldoende doeltreffend zijn en niet alleen betrekking 
hebben op de gewraakte daden op zich, maar ook op daden met een gelijkaardig effect.

In de gegeven omstandigheden past het de dwangsom te bepalen op 10.000 euro per 
dag dat het stakingsbevel geheel of gedeeltelijk niet wordt nageleefd".

Grieven
Naar luid van artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 

en de voorlichting en bescherming van de consument, stelt de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking van een daad die een inbreuk op 
de bepalingen van deze wet uitmaakt.

Het bevel tot staking moet aldus slaan op een duidelijk omschreven daad die werkelijk 
is gesteld en zo nauwkeurig is omschreven dat een latere daad als de herhaling van die 
daad en derhalve als een inbreuk op het verbod kan worden aangemerkt.
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De rechter kan het bevel tot staking niet uitbreiden tot gedragingen die weliswaar op 
zich een potentiële inbreuk op de wet opleveren, maar niet werkelijk hebben plaatsgevon-
den en derhalve nog geen inbreuk op die wet opleveren, behoudens in het geval bedoeld 
in artikel 95, tweede lid, van de vermelde wetsbepaling, dat te dezen niet werd toegepast.

De appelrechters stellen een inbreuk vast op de artikelen 23, 3°, 4°, 6° en 7°, 23bis en 
93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en be-
scherming van de consument.

De appelrechters dienden het bevel tot staking te beperken tot die vastgestelde inbreuk.
Bijgevolg schenden de appelrechters artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 

de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, nu zij het be-
vel tot staking uitbreiden tot "elke andere campagne", zoals omschreven in de hierboven 
weergegeven zeer algemene bewoordingen van het dispositief van het arrest, en tot "elke 
andere oproep tot en/of het voeren van een boycot van de producten en diensten van de 
verweerster", op grond van de reden dat het stakingsbevel ook betrekking moet hebben op 
daden "met een gelijkaardig effect" als de gewraakte daden, terwijl deze daden niet wer-
kelijk zijn gesteld en niet kunnen worden beschouwd als de loutere herhaling van de vast-
gestelde inbreuk.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-
praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, stelt de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel het bestaan vast en beveelt hij de staking 
van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen 
van die wet uitmaakt.

Die wettelijke bepaling heeft voor gevolg dat de stakingsrechter in de regel en-
kel de staking kan bevelen van de inbreuk waarvan hij het bestaan vaststelt.

2. Die wettelijke bepaling sluit echter niet uit dat de stakingsrechter vaststelt 
dat een bepaalde daad een inbreuk vormt op de eerlijke handelspraktijken en ver-
volgens niet alleen die daad als dusdanig verbiedt, maar tevens, binnen de gren-
zen van wat gevorderd werd, de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken 
die er aan ten grondslag liggen, dit teneinde herhaling van dezelfde of vergelijk-
bare inbreuken te voorkomen.

3. De appelrechters oordelen dat de door de eiseressen gevoerde campagne on-
der de benaming "Open Platform Group" strijdig is met de eerlijke handelsge-
bruiken.

Vervolgens bevelen zij de staking van die campagne alsmede "van elke andere 
campagne waarin er misleidende of denigrerende informatie wordt verstrekt over 
(de verweerster), haar producten of diensten, of waarin er denigrerende uitlatin-
gen worden gedaan over (de verweerster), haar producten of haar diensten, of 
waarin (de verweerster) zonder enige noodzaak vernoemd wordt, of waarin (de 
verweerster), haar producten of haar diensten worden vergeleken met andere on-
dernemingen, hun producten of diensten, zonder dat deze vergelijking op objec-
tieve wijze gebeurt en betrekking heeft op een of meer relevante, controleerbare 
en representatieve kenmerken van deze producten of diensten, alsook van elke 
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andere oproep en/of het voeren van een boycot van de producten of diensten van 
(de verweerster)".

Door hun oordeel te laten steunen op de reden dat "het stakingsbevel immers 
voldoende doeltreffend (moet) zijn en niet alleen betrekking hebben op de ge-
wraakte daden op zich, maar ook op daden met een gelijkaardig effect", verant-
woorden de appelrechters hun beslissing naar recht en schenden zij de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen niet.

4. Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
2 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de  h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 125

3° KAMER - 5 maart 2007

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - SCHADEBEDING - RECHTER - MATIGINGSBEVOEGDHEID - 
CONTRACTUELE UITSLUITING - GEVOLG

Uit artikel 1231, §3, B.W. volgt dat de in §1 van dit artikel bedoelde matigingsbevoegdheid  
van de rechter met betrekking tot een schadebeding niet kan worden uitgesloten, maar  
deze  bepaling  leidt  er  niet  toe  dat,  in  geval  van  contractuele  uitsluiting  van  het  
matigingsrecht,  het schadebeding zelf  voor niet-geschreven moet  gehouden worden1.  
(Art. 1231, §§1 en 3, B.W.)

(GEBIENCO nv T. HARDY-BOUW nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0052.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 6 februari 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 6 dec. 2002, AR C.00.0176.N, nr 655. 
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 1231, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de 
rechter ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar de straf die bestaat in het 
betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som kennelijk het 
bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens de 
niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.

Luidens het tweede lid van die bepaling kan de rechter de schuldenaar niet ver-
oordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding verschuldigd 
zou zijn geweest.

2. Krachtens artikel 1231, §3, van het Burgerlijk Wetboek, wordt ieder beding 
dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel voor niet-geschreven gehouden.

Uit deze bepaling volgt dat het in artikel 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde matigingsrecht met betrekking tot een schadebeding niet kan worden 
uitgesloten. 

Deze bepaling leidt er niet toe dat, in geval van uitsluiting van het matigings-
recht, het schadebeding zelf voor niet-geschreven moet worden gehouden.

3. Het arrest stelt vast dat artikel 5, tweede lid, van de bouwovereenkomst als 
volgt luidt: "Indien de ondernemer het geheel van de werken niet beëindigd heeft 
op de vastgestelde datum, zal hij een som van 10.000 BEF per kalenderdag moe-
ten betalen aan de bouwheer, ten titel van niet herleidbare vergoeding. Deze som 
zal in volle recht verschuldigd zijn, enkel door de overschrijding van de termijn 
en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten laatste de dag van de voorlo-
pige oplevering".

Het arrest oordeelt dat dergelijke in artikel 5, tweede lid, van de bouwovereen-
komst bedongen onmogelijkheid tot aanpassing niet anders kan begrepen worden 
dan dat de toetsing van het strafbeding aan de wet aan de rechter wordt ontzegd 
en dat hierdoor het schadebeding zelf, zoals vervat in het tweede lid van artikel 5 
van de bouwovereenkomst, als niet geschreven dient te worden beschouwd.

4. Door uit de loutere vaststelling dat een contractuele bepaling het in artikel 
1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde matigingsrecht met betrekking 
tot een schadebeding beoogt uit te sluiten en derhalve voor niet-geschreven moet 
worden gehouden, af te leiden dat het schadebeding zelf voor niet-geschreven 
moet worden gehouden, schenden de appelrechters de in het onderdeel aange-
voerde wetsbepalingen.
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Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegenvor-
dering van de eiseres en over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en Maes.

Nr. 126

3° KAMER - 5 maart 2007

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN  - GERECHTSBRIEF – VRIJBLIJVENDE 
KENNISGEVING – HOGER BEROEP – TERMIJN – AANVANG 

2° ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL GESCHIL – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING

3° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL – HOF VAN CASSATIE – 
VERPLICHTING 

1° De termijn om hoger beroep aan te tekenen in een geschil tot terugvordering, krachtens  
artikel 164 ZIV-Wet 1994, neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van 
het bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van  
deze beslissing. (Art. 704, eerste lid, Ger.W. 792, tweede lid, 1051 ; 164 ZIV-Wet 1994).

2° en 3° Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof bij  
wijze van een middel voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de  
aanvang  van  een  beroepstermijn,  meer  bepaald  een  vraag  over  de  schending  door  
artikel 792, tweede lid Ger.W.in samenhang gelezen met art. 704, eerste lid, Ger.W.en 
met art.164, derde lid ZIV-Wet 1994, van de artikelen 10 en 11 G.W. Moet het hof van  
Cassatie,  in  de regel,  het  Arbitragehof  verzoeken  over die vraag uitspraak te doen.  
(Art.26, §2 Bijz. Wet  Arbitragehof). 

(DOMICURA bvba T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTICHE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST
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(A.R. S.05.0102.N)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, meer bepaald tweede lid, en 11 van de op 17 februari 1994 gecoördi-

neerde Grondwet;
- artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-

treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen);

- de artikelen 704, eerste lid, 792, inzonderheid tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 26, §1, enig lid, 3°, en §2, eerste en derde lid, van de Bijzondere Wet van 6 ja-
nuari 1989 op het Arbitragehof.

Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005 verweerders’ hoger beroep tijdig 

en regelmatig naar de vorm ingesteld en dienvolgens ontvankelijk (arrest p. 13, nr. 5.1.5. 
en p. 23, dispositief) en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zo-
dat de eiseres veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd 
met interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in 
hoger beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof grondt de beslissing inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep 
van de verweerders op volgende motieven:

“5.1.2. Artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om 
hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis 
of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

Het bestreden vonnis werd bij gerechtsbrief van 18 september 2003 overeenkomstig ar-
tikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ter kennis van de partijen ge-
bracht. Een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot is er niet geweest.

De termijn om hoger beroep aan te tekenen begon te lopen op 19 september 2003 ter-
wijl het verzoekschrift pas op 27 oktober 2003 ter griffie werd neergelegd zodat de vraag 
naar de tijdigheid van het hoger beroep rijst (wanneer aangenomen wordt dat de termijn 
niet bij de kennisgeving maar bij de afgifte door de post van de gerechtsbrief begint te lo-
pen, is de termijn van één maand in casu evenzeer overschreden).

Dit veronderstelt dan wel dat het in casu daadwerkelijk gaat om een zaak waarin de 
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kennisgeving overeenkomstig de artikelen 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek was voorgeschreven. Dit geschiedt volgens deze laatste bepalingen ‘voor de za-
ken opgesomd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’. Vraag is dus of 
het in casu gaat om een zaak vermeld in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek. De opsomming in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de 
artikelen 508/16, 508 (lees: 580), 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11 °, 581, 2°, 582, 1° en 2° 
en 583 van het Gerechtelijk Wetboek. Het geschil in casu kan onder geen enkele van deze 
bepalingen ondergebracht worden. Het betreft inzonderheid geen geschil betreffende de 
rechten en verplichtingen van werknemers voortvloeiend uit de wetten en verordeningen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek). Zodoende is er volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek géén ken-
nisgeving overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven. Een kennisgeving in overeenstemming met artikel 792, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek heeft  geen gevolgen wanneer zij  door de wet niet  verplicht 
wordt. Inzonderheid doet zij de termijn om hoger beroep aan te tekenen niet lopen (…).

5.1.3. Artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 1994 bepaalt dat ‘alle terugvorderingen 
van onverschuldigde betalingen,  voortvloeiend uit  dat  artikel,  kunnen ingeleid worden 
volgens de procedure voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’. 
In casu hebben (de verweerders) de zaak dan ook op die wijze ingeleid. Dat een zaak ‘vol-
gens de procedure voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’ kan 
ingeleid worden, betekent echter nog niet dat het gaat om een zaak ‘opgesomd in artikel 
704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek’ waar de kennisgeving bij gerechtsbrief ver-
plicht is, met alle gevolgen van dien voor de aanvang van de termijn voor het instellen 
van hoger beroep. Gaat het om een terugvordering ingesteld tegen een zorgenverstrekker, 
een geschil dat niet onder de zaken in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
ressorteert, dan is er géén verplichte kennisgeving bij gerechtsbrief (…).

De kennisgeving bij gerechtsbrief van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge 
kon voor (de verweerders) geen gevolgen hebben. Inzonderheid deed zij de termijn voor 
het instellen van hoger beroep niet lopen.

5.1.4. Artikel 26, §2, tweede lid, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalt dat 
het rechtscollege waarbij een vraag wordt opgeworpen omtrent de schending door de wet 
van de grondwetsartikelen in §1, 3°, van die wet vermeld, er niet toe gehouden is het Ar-
bitragehof te verzoeken over deze vraag uitspraak te doen, wanneer er klaarblijkelijk geen 
schending is.

Welnu, naar het oordeel van dit (arbeidshof) bestaat de door (de eiseres en mevrouw 
M.) aangeklaagde schijn van ongrondwettigheid niet.

De verplichte kennisgeving bij gerechtsbrief is exclusief voorbehouden aan de zaken in 
artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, d.w.z. zaken waarin gerechtigden op 
socialezekerheidsuitkeringen (veelal sociaal zwakkeren) als tegenpartij een instelling of 
overheid hebben die deze uitkeringen verleent, zonder dat echter een onderscheid wordt 
gemaakt naargelang van de partij die de zaak inleidt. In de voornoemde zaken is niet al-
leen een vereenvoudigde inleiding van de zaak mogelijk, maar moest naar het oordeel van 
de wetgever ook in een regeling worden voorzien die een ambtshalve kennisgeving van de 
uitspraak aan de partijen zelf inhield. Deze kennisgeving was kostenbesparend nu zij ook 
de termijn voor het instellen van de gewone rechtsmiddelen deed aanvangen en zodoende 
de betekening bij deurwaardersexploot verving. De regeling had ook tot resultaat de af-
handeling van de zaken te bespoedigen doordat de partijen verplicht werden hun rechts-
middelen binnen een korte termijn na de uitspraak aan te wenden, bij gebreke waarvan 
binnen dezelfde korte termijn definitief een einde aan het geschil kwam, met de mogelijk-
heid om het vonnis uit te voeren.
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Ook artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 1994 had zeker een kostenbesparing op het 
oog in zoverre het bepaalt dat de terugvordering in alle gevallen bij verzoekschrift kan in-
gesteld worden, en wel met het verzoekschrift in artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek (…). In zoverre de terugvordering bovendien van die aard is dat het geschil 
valt onder één der bepalingen in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zo-
als artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) heeft zij de gevolgen die de artikelen 
792, tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek hieraan ver-
binden. In zoverre dat niet het geval is, zoals in casu, blijven deze secundaire gevolgen 
uit. Het arbeidshof kan hierin geen discriminatie ten nadele van inzonderheid de zorgen 
verstrekkers zien. De wetgever mocht oordelen dat de motieven die hem ertoe hebben ge-
bracht op een goedkope manier het instellen van rechtsmiddelen de spoedige afhandeling 
van de zaak te regelen, en die voorhanden waren in de zaken opgesomd in artikel 704, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs wanneer het de overheid of instelling was 
die de zaak inleidde, niet voorhanden waren in zoverre het om een terugvordering ging, 
ingesteld door een landsbond van ziekenfondsen tegen een zorgen-verstrekker. Het onder-
scheid dat wordt gemaakt, heeft een redelijke en objectieve grondslag.

5.1.5. Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ont-
vankelijk”.

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedraagt de ter-

mijn om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis, één maand te rekenen vanaf de be-
tekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en 
derde lid, van hetzelfde wetboek.

Luidens artikel 792, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek zendt de griffier bij gewo-
ne brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis aan elke partij, of in voorkomend 
geval, aan hun advocaten.

Luidens het tweede lid van genoemd artikel 792, brengt de griffier, voor de zaken opge-
somd in artikel 704, eerste lid, het vonnis binnen de acht dagen bij gerechtsbrief ter kennis 
van de partijen en luidens het derde lid van hetzelfde artikel 792, dient deze kennisgeving 
bij gerechtsbrief bepaalde vermeldingen te bevatten.

Het arbeidshof stelde uitdrukkelijk vast dat het in hoger beroep bestreden vonnis bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003 overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek werd ter kennis gebracht van de partijen.

Artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt:
“In de zaken genoemd in de artikelen 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° 10° en 11 °, 

581, 2° en 582, 1° en 2°, en 583, worden de vorderingen ingeleid bij verzoekschrift, neer-
gelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank of bij aangetekende brief gezonden aan die grif-
fie; de partijen worden door de giffier opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de 
rechter bepaalt. De oproeping vermeldt het voorwerp van de vordering”.

De wetgever heeft aldus in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de 
aldaar vermelde zaken, voorzien in een eenvoudige, snelle en goedkope wijze van rechts-
ingang door de mogelijkheid te bieden een rechtsgeding in te leiden door het indienen ter 
griffie van een verzoekschrift of door het verzenden van een aangetekende brief. Om de-
zelfde redenen van snelheid, kostenbesparing en eenvoud wordt in dezelfde gevallen door 
artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorzien in een kennisgeving van 
de rechterlijke beslissing bij gerechtsbrief.

Wanneer de wetgever wenst het voordeel van deze procesvoorschriften nog in andere 
materies toepasselijk te maken, kan dit gebeuren hetzij door de opsomming in artikel 704, 
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eerste lid, te verruimen, hetzij door in de regelgeving die hij beoogt, te verwijzen naar de 
toepasselijkheid van genoemd artikel 704, eerste lid. Zowel in het ene als in het andere 
geval zal dienvolgens niet alleen het inleiden van het rechtsgeding kunnen geschieden 
overeenkomstig de bijzondere voorschriften van artikel 704, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, doch tevens de kennisgeving van de rechterlijke beslissing dienen te ge-
schieden overeenkomstig het voorschrift van artikel 792, tweede (en derde) lid, van het-
zelfde wetboek, dat naar artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek verwijst.

Luidens het derde lid van artikel 164 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994), kunnen alle terugvorderingen van onver-
schuldigde betalingen, voortvloeiend uit dit artikel, worden ingeleid volgens de procedure 
voorzien bij artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Voor deze vorderingen kan derhalve beroep worden gedaan op een eenvoudige, snelle 
en goedkope manier van rechtsingang, waardoor tevens de voor deze procedures in artikel 
792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziene wijze van kennisgeving 
van de rechterlijke beslissing, toepasselijk wordt.

Zoals door de verweerders zelf aangegeven (verzoekschrift tot hoger beroep p. 4, rand-
nummer 1, in het bijzonder de vierde alinea), betrof hun vordering een terugvordering van 
zogenaamd onverschuldigde betalingen in de zin van genoemd artikel 164, zodat het ar-
beidshof dan ook niet wettig kon oordelen dat de kennisgeving aan de partijen, bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003, van het vonnis van de eerste rechter, te weten het von-
nis van 12 september 2003 van de tweede kamer van de Arbeidsrechtbank te Ieper, geen 
gevolgen ressorteerde wat het lopen van de appeltermijn betrof.

Ten onrechte verklaarde het arbeidshof derhalve verweerders hoger beroep ontvanke-
lijk.

Het arbeidshof schendt dan ook
- artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 be-

treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coör-
dinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 au-
gustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen),

- de artikelen 704, eerste lid, 792, inzonderheid tweede en derde lid, en 1051, eerste lid, 
van het Gerechtelijk wetboek.

Tweede onderdeel
Deze kritiek wordt voorgedragen voor zover het Hof zou van oordeel zijn - quod non - 

dat artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek aldus behoeft te worden toege-
past dat de kennisgeving bij gerechtsbrief, door de griffier, aan de partijen, van het vonnis 
slechts dient te geschieden in de zaken die uitdrukkelijk worden opgesomd in artikel 704, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en niet in de zaken waarop dit artikel 704, eerste 
lid, toepasselijk wordt verklaard door een afzonderlijke wettelijke bepaling.

Overeenkomstig  artikel  10,  tweede lid,  van de op 17 februari  1994 gecoördineerde 
Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Luidens artikel 11 van de gecoördineerde 
Grondwet moet het aan de Belgen toegekend genot van de rechten en vrijheden zonder 
discriminatie verzekerd worden.

De eiseres is de mening toegedaan dat in zoverre het artikel 792, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek dient te worden toegepast zoals hiervoor aangegeven, hierbij het 
grondwettelijk gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel wordt geschonden.

Aldus zouden immers voor geschillen waarbij overeenkomstig artikel 704, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek een goedkope, snelle en eenvoudige wijze van rechtsingang 
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wordt mogelijk gemaakt, de rechtsonderhorigen in het ene geval ook van een snelle, goed-
kope en eenvoudige kennisgeving van de rechterlijke beslissing die er het gevolg van is, 
om dezelfde redenen van snelheid, eenvoud en kostenbesparing kunnen genieten, terwijl 
andere rechtsonderhorigen dit voordeel in de andere gevallen niet zouden genieten.

Luidens artikel 26, §1, enig lid, 3°, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 
januari 1989, doet dit hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak bij wege van ar-
rest op vragen omtrent de schending door een wet (...) van de artikelen van titel II “De 
Belgen en hun rechten” (...) van de Grondwet, waartoe de artikelen 10 en 11 behoren.

Luidens artikel 26, §2, eerste lid, van dezelfde Bijzondere Wet op het Arbitragehof, 
moet het rechtscollege waarvoor een dergelijke vraag wordt opgeworpen, behoudens in de 
hier niet toepasselijke uitzonderingsgevallen, het Arbitragehof verzoeken op deze vraag 
uitspraak te doen.

Aldus behage het het Hof, voor zover de in het eerste onderdeel door eiseres aange-
voerde grief niet zou worden aangenomen, bij wege van tussenarrest, de in het dispositief 
van deze voorziening geformuleerde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof 
teneinde de schending van artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet te horen 
vaststellen in zoverre artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek zou worden 
toegepast in de hiervoren aangehaalde interpretatie.

Derde onderdeel
Overeenkomstig  artikel  10,  tweede lid,  van de op 17 februari  1994 gecoördineerde 

Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Luidens artikel 11 van de gecoördineerde 
Grondwet moet het aan de Belgen toegekend genot van de rechten en vrijheden zonder 
discriminatie verzekerd worden.

De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-dis-
criminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van 
personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een objectie-
ve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording 
moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de ter beoorde-
ling staande norm. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid be-
staat.

De eiseres voerde in conclusie (syntheseconclusie in beroep p. 16, onderaan en volgen-
de) aan dat in zoverre artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek aldus behoeft 
te worden toegepast dat de kennisgeving bij gerechtsbrief, door de griffier, aan de partij-
en, van het vonnis slechts dient te geschieden in de zaken die uitdrukkelijk worden opge-
somd in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en niet in de zaken waarop 
dit artikel 704, eerste lid, toepasselijk wordt verklaard door een afzonderlijke wettelijke 
bepaling, een schending van het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel voorligt.

Luidens artikel 26, §1, enig lid, 3°, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 
januari 1989, doet dit hof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak bij wege van ar-
rest op vragen omtrent de schending door een wet (...) van de artikelen van titel II “De 
Belgen en hun rechten” (...) van de Grondwet, waartoe de artikelen 10 en 11 behoren.

Artikel 26 §2, eerste lid, van voornoemde wet schrijft voor dat het rechtscollege waar-
voor een dergelijke vraag wordt opgeworpen, het Arbitragehof moet verzoeken op deze 
vraag uitspraak te doen.

Naar luid van artikel 26, §2, derde lid, van dezelfde Bijzondere Wet op het Arbitrage-
hof, is een rechtscollege, waarvan de beslissing onder meer vatbaar is voor een voorzie-
ning in cassatie, evenwel niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitra-
gehof wanneer de wet (...) “een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in §1 (van 
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artikel 26) klaarblijkelijk niet schendt (...)”.
Het arbeidshof, na voornoemde regel in herinnering te hebben gebracht, oordeelt te de-

zen dat “de door (de eiseres en mevrouw M.) aangeklaagde schijn van ongrondwettigheid 
niet (bestaat)” (arrest p. 12, voorlaatste alinea) en grondt deze beslissing op een onderzoek 
van de ratio legis van zowel artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek als van 
artikel 164, derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplich-
te verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waarbij het arbeidshof op-
merkt dat “de wetgever mocht oordelen dat de motieven die hem ertoe hebben gebracht 
op een goedkope manier het instellen van rechtsmiddelen/de spoedige afhandeling van de 
zaak te regelen, en die voorhanden waren in de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs wanneer het de overheid of instelling was die de zaak 
inleidde, niet voorhanden waren in zoverre het ging om een terugvordering, ingesteld door 
een landsbond van ziekenfondsen tegen een zorgenverstrekker”. Het arbeidshof besluit 
dat “het onderscheid dat wordt gemaakt, een redelijke en objectieve grondslag (heeft)” 
(arrest p. 13, eerste alinea, in fine).

Aldus eigent het arbeidshof zich de bevoegdheid van het Arbitragehof toe, nu het over-
gaat tot het onderzoek van de vraag of voor een verschil in behandeling tussen bepaalde 
categorieën van personen een objectief en redelijk verantwoord criterium van onderscheid 
bestaat, waarbij het arbeidshof het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande 
norm betrekt. Het arbeidshof schendt dienvolgens artikel 26, §2, eerste en derde lid, van 
de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof evenals, voor zoveel als nodig, 
26 §1, enig lid, 3°, van voornoemde wet.

Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig verweerders’ hoger beroep gegrond verklaren 
(schending van artikel 164, inzonderheid derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen; coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995,

- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, luidens hetwelk de par-
tijen de grenzen van het geschil bepalen en meer in het bijzonder het de rechter niet toege-
laten is de oorzaak van de vordering te wijzigen, zoals dit beginsel onder meer gehuldigd 
wordt in de artikelen 807 en 1138, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk wetboek.

Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het bestreden arrest van 27 mei 2005, na “alle andere en 

strijdige conclusies te hebben (verworpen)” (arrest p. 23, dispositief), verweerders’ hoger 
beroep ontvankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zo-
dat de eiseres veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met intresten) en aan de 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd 
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met intresten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in ho-
ger beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw M. maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften was 
aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepasselij-
ke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 18-19):
“5.3.2.2. De regeling in artikel 164, eerste en tweede lid, van de ZIV-Wet 1994 is geen 

klakkeloze overname van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 
onverschuldigde betaling (artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek is in casu in elk geval 
niet toepasselijk want het geldt enkel inzake overeenkomsten). Weliswaar geldt als voor-
waarde voor de terugvordering ook in de ZIV-regeling dat er een betaling is geweest en 
dat die onverschuldigd was, maar voor de terugvordering in deze regeling is bovendien 
vereist dat de betaling gebeurde ingevolge een vergissing of bedrog. Een eenvoudige ver-
gissing, van wie dan ook, weze het van de zorgenverstrekker die de betaling ontving, 
weze het van de instelling die de betaling deed, volstaat (…).

5.3.2.3. Met betrekking tot de toepassing van het eerste lid van artikel 164 van de ZIV-
Wet 1994 zegt het openbaar ministerie in zijn geschreven advies wat volgt en beschouwt 
het arbeidshof als zijn eigen motieven:

‘Het eventueel onverschuldigd karakter van de ingediende prestaties kan te dezen enkel 
het gevolg zijn van het verondersteld, onjuist, minstens onzorgvuldig toepassen van de 
toepasselijke reglementering door D. in naam en voor rekening van (mevrouw M.).

De onverschuldigde betaling zelf is in die veronderstelling het gevolg van enerzijds een 
vergissing van de ziekteverzekeraars, en wel omdat ze er ten onrechte van zijn uitgegaan 
dat de ingediende documenten voldeden aan de toepasselijke reglementering en anderzijds 
de onzorgvuldigheid aan de dag gelegd door D., wat een fout kan vormen, zoniet minstens 
aan te nemen kan zijn als een vergissing.

Om het even wat met het begrip ‘vergissing’ van artikel 164, eerste lid, (van de ZIV-
Wet 1994) wordt bedoeld, staat het vast dat, zodra de prestaties als onverschuldigd be-
taald moeten worden aangemerkt (zoals dit (arbeidshof) sub 5.3.1. al heeft aangenomen), 
ze veroorzaakt zijn zowel door een vergissing van (de eiseres), het niet laten plaatsen van 
de handtekening door (mevrouw M.), als een in elk geval verschoonbare vergissing van 
de ziekteverzekeraars, die op basis van onreglementair ingediende verzamelings-getuig-
schriften tot betaling zijn overgegaan.

Het  blijkt  uit  niets dat  de ziekteverzekeraars  tijdens de ten dezen relevante periode 
moesten veronderstellen dat de verkorte handtekening aangebracht op de verzamelingsge-
tuigschriften, niet die was van (mevrouw M.), integendeel. (…)”.

Grieven
Luidens artikel 164, eerste lid (zoals vervangen door de wet van 20 december 1995), 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals toepasselijk op onderhavige zaak, is dege-
ne die ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging (…) verplicht de waarde ervan te ver-
goeden aan de verzekeringsingstelling die ze heeft verleend. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling (eveneens vervangen bij wet van 20 december 1995) kan, wanneer de ten 
onrechte uitbetaalde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging langs 
de derdebetalersregeling zijn betaald, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
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prestaties voor eigen rekening heeft geïnd, worden aangesproken voor de terugbetaling er-
van.

Aldus vereist bedoeld artikel 164 voor het welslagen van een terugvordering dat presta-
ties van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten gevolge van 
een vergissing of bedrog ten onrechte zouden zijn ontvangen.

De verweerders beriepen zich niet op het bestaan van bedrog in hoofde van de eiseres, 
zoals blijkt uit hun aanvullende beroepsbesluiten p. 12, a).

Het arbeidshof oordeelt, mede door bevestiging van het advies van het auditoraat-gene-
raal, dat te dezen ten onrechte prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen werden ontvangen door de eiseres ten gevolge van een vergissing. De 
appelrechter verwijst in dat verband naar:

(1) een vergissing in hoofde van de eiseres, door het niet laten plaatsen van de handte-
kening van mevrouw M. op de verzamelgetuigschriften op grond waarvan de tegemoetko-
ming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen werd nagestreefd;

(2) een vergissing in hoofde van de ziekteverzekeraars, die er onterecht van uitgingen 
dat de handtekening van mevrouw M. werd geplaatst op de verzamelgetuigschriften.

In zoverre het arbeidshof aldus een vergissing aanvaardt in hoofde van de eiseres, dient 
te worden vastgesteld dat het arbeidshof nalaat te antwoorden op het regelmatig aange-
voerd, relevant verweermiddel van de eiseres (syntheseconclusie p. 37, nr. 2) luidens het-
welk een vergissing in de zin van genoemd artikel 164 het bestaan van een fout veronder-
stelt.

Meer bepaald stelde de eiseres dienaangaande:
“Ten onrechte houden (de verweerders) voor dat de in artikel 164 gebezigde term ‘ver-

gissing’ zou inhouden dat er geen fout in hoofde van degene die moet terugbetalen zou 
moeten worden aangetoond (quod certe non), dienaangaande dient het volgende te worden 
opgemerkt;

Dat nochtans uit de parlementaire voorbereidingen van de wijziging van artikel 97 van 
de wet van 9 augustus 1963 (het latere artikel 164) door de wet van 7 juli 1996, blijkt dat 
er wel degelijk sprake is van een aan de zorgverstrekker toe te schrijven vergissing:

‘De terugvordering van de ten onrechte betaalde verstrekkingen die het gevolg zijn van 
een vergissing of een bedrog van de geneeskundige zorgenverstrekker, wordt niet meer 
verhaald op de verzekerde maar op de zorgenverstrekker die de vergissing heeft begaan of 
het bedrog heeft gepleegd’. (Parl. St. Senaat, 1975-1976, nr. 901-2, p. 5)

Dat daarenboven blijkt dat n.a.v. hoger vermelde wetswijziging, de term ‘vergissing’ 
enkel als fout kan worden geïnterpreteerd:

‘De betrokken verzekeringsingstellingen oordelen dat men net als in de derde betalers-
regeling de terugbetaling zou moeten kunnen vorderen van de verzorgings-verstrekker die 
fout of nalatig is geweest ...’ (Parl. St. Kamer, 1975-1976, nr. 877-1, p. 3).

Dat aldus blijkt dat een terugvordering op grond van een loutere vergissing zonder te 
onderzoeken aan wie deze vergissing toe te rekenen is en dus zonder eigenlijk te beoorde-
len of dit een fout betreft, niet mogelijk is.

Dat zoals blijkt uit de parlementaire voorbereidingen, hier anders over oordelen strijdig 
zou zijn met artikel 164 ZIV-Wet van 14 juli 1994”.

Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet moeten hoven en rechtbanken 
hun beslissingen regelmatig met redenen omkleden, wat ondermeer inhoudt dat zij dienen 
te antwoorden op relevante, regelmatig aangevoerde grieven en middelen van verweer en 
in hun beslissing de feitelijke en juridische vaststellingen moeten opnemen die aan het 
Hof moeten toelaten zijn wettigheidscontrole uit te oefenen over beslissingen inzake in 
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betwisting zijnde punten.
Het arbeidshof laat na te antwoorden op eiseres’ pertinente aanvoering dat de bij ge-

noemd artikel 164 bedoelde vergissing een fout veronderstelt in hoofde van hem die de 
vergissing  begaat,  zodat  het  bestreden  arrest  niet  regelmatig  met  redenen  is  omkleed 
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens laat het arbeids-
hof door de loutere overweging dat “de onzorgvuldigheid aan de dag gelegd door D.(…) 
een fout kan vormen” (arrest p. 18, voorlaatste alinea), zonder vast te stellen dat deze on-
zorgvuldigheid daadwerkelijk een fout uitmaakt, in het ongewisse of het te dezen het be-
staan van een fout in hoofde van de eiseres weerhoudt, zodat het arbeidshof ook om deze 
reden tekortkomt aan zijn motiveringsverplichting (schending van artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet).

Door het louter verwerpen, in het dispositief van het arrest, van de “andere en strijdige 
conclusies” komt het arbeidshof niet  tegemoet  aan zijn  motiveringsverplichting in het 
licht van de omstandige aanvoeringen in eiseres’ conclusie, nu het niet preciseert of er al 
dan niet een fout vereist is om te gewagen van een vergissing in de zin van genoemd arti-
kel 164 en schendt het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Min-
stens stelt het het Hof aldus in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht terzake uit 
te oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Alleszins miskent het arbeidshof het genoemde artikel 164, inzonderheid het wettelijk 
begrip “vergissing”, indien het voor de toepassing ervan geen fout zou vereisen in hoofde 
van hem die de vergissing begaat (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en twee-
de lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen).

In zoverre het arbeidshof een vergissing aanvaardt in hoofde van de verweerders, weze 
opgemerkt dat de verweerders zelf zich niet op het bestaan van een vergissing in hunnen 
hoofde beriepen ter staving van hun op genoemd artikel 164 geschraagde terugvordering 
van verleende prestaties in de verzekering voor geneeskundige zorgen.

Door aldus te steunen op feiten die niet waren ingeroepen door de partijen, wijzigt het 
arbeidshof de oorzaak van de vordering (schending van de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en schendt het tevens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkings-
beginsel genoemd, luidens hetwelk de partijen de grenzen van het geschil bepalen en meer 
in het bijzonder het de rechter niet toegelaten is de oorzaak van de vordering te wijzigen, 
zoals dit beginsel onder meer gehuldigd wordt in de artikelen 807 en 1138, enig lid, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat verweerders’ terugvordering 
gegrond was (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de geco-
ördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervan-
gen bij wet van 20 december 1995).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 6, en voor zoveel als nodig 14, 741, 747, 758 en 1042 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
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augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995,

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmisbruik;
- voor zoveel als nodig, artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005, na “alle andere en strijdige con-

clusies te hebben (verworpen)” (arrest p. 23, dispositief), verweerders’ hoger beroep ont-
vankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zodat de eise-
res veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,86 euro (verhoogd met 
interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw Martin maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften 
was aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepas-
selijke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 21):
“5.3.2.5. En het Arbeidshof kan zich ten slotte ook geheel aansluiten bij de volgende 

overwegingen in het geschreven advies van het openbaar ministerie:
‘In de (door het Arbeidshof sub 5.3.1. aanvaarde stelling) dat, door het ontbreken van 

de handtekening van (mevrouw Martin), de verzamelingsgetuigschriften niet werden inge-
diend overeenkomstig de vastgestelde modaliteiten, moet krachtens artikel 164, eerste lid, 
laatste zin, (van de ZIV-Wet 1994) aangenomen worden dat de bewuste prestaties ten on-
rechte uitgekeerd werden en moeten ze worden terugbetaald door de betrokken zorgverle-
ner (…) waarmee (..) wordt bedoeld de zorgverlener (…) die ze verkeerdelijk heeft inge-
diend, en dat is  niet (mevrouw M.) maar wel (de eiseres). Bovendien is (eiseres) ook 
krachtens artikel 164, tweede lid, tweede zin, terugbetaling verschuldigd.

Er kan geen fout van (de verweerders) (...) aangenomen worden, omdat uit de gegevens 
van de stukken niet blijkt dat zij ervan op de hoogte waren dat de handtekening geplaatst 
bij de naam van D. (lees: M.) tijdens de (in casu) relevante periode niet die van (mevrouw 
M.) maar van D. B. was.

Bovendien kan een fout van de verweerders of van het RIZIV niet tot gevolg hebben 
dat wat onverschuldigd werd betaald, niet zou kunnen worden teruggevorderd, ook niet op 
grond van de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad. Het is vaststaande rechtspraak dat 
ook de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot 
een beleid dat strijdig is met de wet.

Anderzijds worden er in het kader van het (huidige) geschil ook geen afzonderlijke vor-
deringen ingesteld op grond van onrechtmatige daad, zodat de verschillende middelen en 
argumenten van (de eiseres en mevrouw M.) desbetreffend niet relevant zijn tot oplossing 
van het aangebracht geschil”.

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet zijn hoven en rechtbanken ertoe 

gehouden hun beslissingen regelmatig met redenen te omkleden, wat onder meer inhoudt 
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dat zij dienen te antwoorden op alle relevante, regelmatig aangevoerde grieven en midde-
len van verweer.

Een algemene overweging waarbij de rechter verklaart “alle andere en strijdige conclu-
sie te verwerpen”, zoals te dezen door het arbeidshof gehuldigd (arrest p. 23, dispositief, 
derde alinea), vormt geen regelmatig antwoord op een pertinent en nauwkeurig verweer-
middel.

De rechter mag evenmin, luidens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek,  uitspraak 
doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.

Luidens een algemeen rechtsbeginsel wordt het rechtsmisbruik verboden. Rechtsmis-
bruik kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig 
persoon. Zulks is inzonderheid het geval wanneer het berokkende nadeel buiten verhou-
ding staat tot het door de houder van het recht beoogde of verkregen voordeel De rechter 
dient, bij de beoordeling van de in het geding zijnde belangen, met alle omstandigheden 
van de zaak rekening te houden.

De eiseres voerde in conclusies aan dat, ongeacht of aan de verweerders een fout kon 
worden tegengeworpen, het, in de omstandigheden van deze zaak, stellen van hun vorde-
ringen, een vorm van rechtsmisbruik uitmaakte, waardoor hun vorderingen moesten wor-
den afgewezen.

Aldus stelde de eiseres onder meer, wat de principes betreft dat:
- de opdracht van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de ver-

weerders, om tot terugvordering van de kwestieuze uitkeringen over te gaan, een rechts-
misbruik uitmaakte, gelet op het feit dat het Rijksinstituut de werking van de eiseres ken-
de, desbetreffend geen proces-verbaal had opgesteld noch enige waarschuwing had gege-
ven, vervolgens de eiseres twee jaar had laten verder werken om dan uiteindelijk nadien 
opdracht te geven aan de verweerders om alles terug te vorderen (syntheseconclusie p. 
40);

- er sprake kan zijn van misbruik van recht, ook wanneer dat recht steunt op de wet en 
bij een regelmatige procedure wordt opgeëist (syntheseconclusie p. 41 );

- er misbruik van recht is wanneer het berokkende nadeel bij de uitoefening van dat 
recht, buiten verhouding is tot het door de houder van dat recht beoogde of verkregen 
voordeel (ibidem);

- de proportionaliteitsregel dient te worden toegepast, rekening houdend met alle om-
standigheden van de zaak (ibidem);

- het misbruik van recht dient te worden gesanctioneerd door het ontnemen van elk 
rechtsgevolg aan de abusieve handeling (syntheseconclusie p. 42).

Voorts paste de eiseres deze principes toe op onderhavige zaak door erop te wijzen dat:
- mevrouw D. ter gelegenheid van de controles duidelijk had verklaard hoe zij tewerk 

ging (syntheseconclusie p. 42-43);
- zulks geen aanleiding had gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal, noch tot 

het maken van een opmerking inzake het ondertekenen van de verzamelingsgetuigschrif-
ten in opdracht van mevrouw M. (syntheseconclusie pp. 43-44);

- het RIZIV op de hoogte was van de werking van de eiseres (syntheseconclusie p. 44);
-“het uitoefenen door het RIZIV, meer bepaald door de dienst voor geneeskundige con-

trole, van haar rechten vervat in het koninklijk besluit van 3 juli 1996, door aan (de ver-
weerders) opdracht te geven zogenaamd onterecht betaalde prestaties terug te vorderen, 
terwijl gedurende verschillende jaren de werking van (de eiseres) gekend was en zij (de 
eiseres) op deze wijze gedurende minstens 2 jaren heeft laten verder werken, dan ook ma-
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nifest rechtsmisbruik uitmaakt” (syntheseconclusie p. 46, derde alinea).
De eiseres besloot dan ook dat gehandeld werd op een wijze die manifest de grenzen te 

buiten gaat van de normale rechtsuitoefening door een redelijk en bedachtzaam persoon, 
in dezelfde omstandigheden geplaatst, nu gedurende jaren geen opmerking werd gemaakt 
over de werking van de eiseres, om dan plots jaren later over te gaan tot de integrale te-
rugvordering van de omzet van de eiseres gedurende twee jaar (syntheseconclusie p. 46, 
in het midden). De eiseres wees er meer bepaald op dat bij een eventuele uitoefening van 
dit recht de aan haar berokkende schade buiten iedere verhouding zou zijn met het door de 
houder van het recht beoogde voordeel, wat strijdig is met het proportionaliteits-criterium.

De eiseres wees er tevens op dat niet alleen de vordering van het Rijksinstituut geen 
uitwerking kon krijgen (en dus de vorderingen van de verweerders zonder voorwerp wa-
ren), doch ook de vorderingen van de verweerders zelf, rechtsmisbruik uitmaakten (syn-
theseconclusie p. 47, in het midden).

In haar repliekconclusie na het advies van het auditoraat-generaal wees de eiseres er 
meer in het bijzonder op (pp. 19 e.v.), aldus het advies van het openbaar ministerie tegen-
sprekend, dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het recht zijn oorsprong 
vindt in de wet, en zelfs wanneer dit de openbare orde raakt.

Naar aanleiding van de, later door het arbeidshof uitdrukkelijk overgenomen overwe-
ging van het auditoraat-generaal luidens welke “het vaststaande rechtspraak (is) dat ook 
de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot een 
beleid dat strijdig is met de wet”, stelde de eiseres (repliekconclusie vanaf p. 20):

“Concluante merkt op dat deze bewering in ieder geval voor wat betreft rechtsmisbruik 
onjuist is.

Zo werd in het verleden reeds verschillende malen door het Hof van Cassatie geoor-
deeld dat iemand die een recht uitoefent dit recht kan misbruiken, ook al ontleent hij dit 
aan een overeenkomst, of zelfs aan de wet (Cass. 10 juni 1988, R.W., 1988-89, 771).

Zelfs de fundamentele rechten en vrijheden van de mens kunnen worden misbruikt (…)
Dat er tevens sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het desbetreffende recht 

de openbare orde raakt: (…) (Cass. 10 juni 2004, CO20039N, www. cass. be)
Dat dienaangaande in de conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs, 

gesteld wordt:
“(…)
Uit dat arrest kan tevens worden afgeleid dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik 

wanneer dat recht is gesteund op wettelijke bepalingen die van openbare orde zijn en dus 
in het algemeen belang uitgevaardigde voorschriften uitmaken”.

Dat rechtsmisbruik wel van toepassing is in deze gevallen, komt juist omdat het een 
veel sterkere rechtsfiguur is dan de gewone onrechtmatige daad. (…)”.

Ook in deze repliekconclusie paste de eiseres, middels een omstandige uiteenzetting die 
hier voor herhaald wordt beschouwd, deze beginselen toe op onderhavige zaak, rekening 
houdend met de omstandigheden van de zaak (pp. 21 e.v.), er onder meer op wijzend dat 
in werkelijkheid haar ongeveer volledige omzet van twee jaar werd teruggevorderd, wat 
onmiskenbaar haar faillissement tot gevolg zou hebben.

Door de enkele verwijzing naar en overname van het advies van het openbaar ministe-
rie, waarin gesteld werd dat het vaststaande rechtspraak is dat het rechtsmisbruik niet kan 
leiden tot een beleid dat strijdig is met de wet, 

- miskent het arbeidshof zijn motiveringsverplichting, door met name niet te antwoor-
den op bovengenoemde regelmatige aanvoeringen in conclusies waarin uiteengezet werd 
waarom deze beschouwer van het openbaar ministerie niet kon worden aanvaard (schen-
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ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet);
- miskent het arbeidshof het verbod om uitspraak te doen bij wege van algemene en als 

regel  geldende  beschikking,  nu  het  zijn  beslissing  louter  steunt  op  vaststaande recht-
spraak,  zonder  weer  te  geven om welke motieven het  deze rechtspraak kon bijtreden 
(schending van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek);

- miskent het arbeidshof het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmis-
bruik, nu het niet weergeeft waarom de uitoefening van een recht, weze het in overeen-
stemming met de wet, in de door de eiseres geschetste omstandigheden van de zaak, vere-
nigbaar is met de manier waarop een redelijk en voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden,  zou handelen (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
verbod van rechtsmisbruik voor zoveel als nodig van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek) en inzonderheid niet antwoordt op eiseres’ aanvoering dat de uitoefening van de 
vordering een buitensporig nadeel berokkende aan de eiseres en een miskenning inhield 
van de proportionaliteitsregel (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet).

Door het louter verwerpen, in het dispositief van het arrest, van de “andere en strijdige 
conclusies”, komt het arbeidshof niet  tegemoet aan zijn motiveringsverplichting in het 
licht van de omstandige, hierboven weergegeven en samengevatte aanvoeringen van eise-
res in conclusie, nu het nalaat de redenen aan te geven waarom het hiertoe besluit (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens stelt het het Hof zodoen-
de in de onmogelijkheid om zijn wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending 
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens de eiseres gegrond 
verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervan-
gen bij wet van 20 december 1995).

Tweede onderdeel
In zoverre het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen - quod non - dat het 

arbeidshof, door de overname van het advies van het auditoraat-generaal, de hiervoren 
aangehaalde en samengevatte verweermiddelen van de eiseres inzake het rechtsmisbruik 
in hoofde van de verweerders bij het instellen van de terugvorderingen heeft beantwoord 
door de vaststelling dat er “anderzijds (...) in het kader van het (huidig) geschil ook geen 
afzonderlijke vorderingen ingesteld (worden) op grond van onrechtmatige daad, zodat de 
verschillende middelen en argumenten van (de eiseres en mevrouw M.) niet relevant zijn 
tot oplossing van het aangebrachte geschil” (arrest p 21, nr. 5.3.2.5., laatste alinea), en 
deze overweging aldus zou moeten worden begrepen dat het arbeidshof opmerkt dat de ei-
seres en mevrouw M. geen vordering stelden tegen de verweerders wegens onrechtmatige 
daad, zodat hun verweer inzake rechtsmisbruik in hoofde van de verweerders niet kon 
worden aangenomen, is de voorliggende beslissing tevens onwettig.

De verweerder in een rechtsgeding is gerechtigd verweer te voeren ten aanzien van het 
door de eiser gevorderde, zoals onder meer blijkt uit artikel 758 van het Gerechtelijk wet-
boek. Zo vermag de verweerder op een vordering, strekkende tot terugbetaling van ver-
meend onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen in de verzekering geneeskundige ver-
zorging, tegen te werpen dat de terugvordering in de door de verweerder gepreciseerde 
omstandigheden, een rechtsmisbruik uitmaakt waardoor terugvordering niet kan worden 
aangenomen.

Noch de toelaatbaarheid noch de gegrondheid van dergelijk verweer inzake rechtsmis-
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bruik in hoofde van de eisende partij, is afhankelijk van een vordering, meer bepaald een 
tegenvordering in de zin van artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek, “op grond van on-
rechtmatige daad”. De omstandigheid dat door (de eiseres en mevrouw M.), die zich ter 
staving van de afwijzing van de hoofdvordering van de verweerders beriepen op rechts-
misbruik, geen (tegen)vordering werd gesteld op grond van onrechtmatige daad, ontneemt 
aan het verweer inzake het rechtsmisbruik evenmin zijn relevantie.

Het arbeidshof schendt in deze lezing dienvolgens de artikelen 14 en 741, 747, 758 en 
1042 van het Gerechtelijk wetboek en kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens 
de eiseres gegrond verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 
juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisa-
tie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 1995).

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995;

- artikel 9ter, §1, eerste lid, (zoals ingevoerd bij verordening van 20 december 1966 en 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 december 1970 en koninklijk besluit van 29 juli 
1985) en derde lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 juli 1985) en §10, eerste 
lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 1994), van het koninklijk besluit 
van 24 december (1963) houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inza-
ke verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vóór zijn ophef-
fing bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994; 

- de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005 verweerders’ hoger beroep ont-

vankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zodat de eise-
res veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,89 euro (verhoogd met 
interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep, behoudens deze van mevrouw M.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw M. maar wel die van mevrouw D. op de verzamelgetuigschriften was 
aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig de toepasselij-
ke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 15 en p.17):
“5.3.1. Nopens de inbreuken op het koninklijk besluit van 24 december 1963.
5.3.1.1. Artikel 9ter, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1963 hou-
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dende  verordening  op  de  geneeskundige  verstrekkingen  inzake  verplichte  verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat de vergoedingen van de verze-
kering voor geneeskundige verzorging verleend worden op voorwaarde dat aan de verze-
keringsinstelling de documenten worden afgeleverd, bepaald in die paragraaf. Volgens het 
derde lid van deze bepaling mogen (in afwijking van wat sub 2°, 4° en 6° van die para-
graaf is bepaald) de verstrekkingen, voor andermans rekening verricht, vermeld worden 
op een groen verzamelgetuigschrift conform het model in bijlage 51, wanneer om getuig-
schriften op te maken bureauticamiddelen gebruikt worden.

Artikel 9ter, §10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1963 luidt als 
volgt:

‘Door de ondertekening onderaan de globale getuigschriften voor verstrekte hulp, ver-
vat in de bijlagen 46 en 51, verklaart de ondertekenaar die ofwel een geneesheer moet zijn 
ofwel een verstrekker die deel uitmaakt van het beroep waartoe de geattesteerde verstrek-
kingen behoren, dat hij beschikt over documenten waaruit blijkt dat de verstrekkingen zijn 
verricht door de praktiserende wiens naam naast elke verstrekking is vermeld. De desbe-
treffende bescheiden zijn ter beschikking van de Dienst voor Geneeskundige Controle; ze 
moeten door de hierboven bedoelde praktiserende ondertekend zijn’.

Het derde lid van die bepaling luidt als volgt:
‘Het in het eerste lid (...)  bedoelde procédé mag alleen maar worden aangewend op 

voorwaarde dat er tussen de ondertekenaar en elke betrokken praktiserende een schriftelij-
ke lastgeving bestaat luidens welke de praktiserende (de lastgever) aan de ondertekenaar 
(de lasthebber), die aanvaardt, de volmacht verleent om, onder zijn handtekening, de door 
hem verleende verzorging aan te rekenen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering’.

5.3.1.2. Zoals het openbaar ministerie in zijn geschreven advies opmerkt,  komen de 
kosten van welbepaalde verstrekkingen slechts voor vergoeding krachtens de ZIV-rege-
ling in aanmerking, wanneer aan een aantal formele vereisten is voldaan. Wanneer een 
formulier overeenkomstig de voornoemde bijlage 51 wordt gebruikt om vergoeding te be-
komen, moet voldaan zijn aan de voorschriften van §10 van artikel 9ter van het koninklijk 
besluit  van 24 december 1963. Is dan (lees: dat) niet het geval, dan is geen terugbetaling 
mogelijk.

5.3.1.3. (...)
5.3.1.4. Het staat vast dat de verzamelgetuigschiften waarop de prestaties zijn vermeld 

waarop de terugvordering (...) slaat, niet werden ondertekend door een arts of door een 
verpleegkundige, inzonderheid (mevrouw M.), maar wel door mevrouw D.

Het is zonder enige relevantie dat de verschillende praktiserenden daartoe een volmacht 
hadden  gegeven aan (mevrouw M.).  Krachtens  deze  schriftelijke  lastgeving had (me-
vrouw Martin) de verzamelgetuigschriften kunnen ondertekenen. Zij heeft dit niet gedaan 
doch op haar beurt een lastgeving gegeven aan mevrouw D. en dit is geen arts of praktise-
rende. Het is om het even of die lastgeving voldeed aan de vereisten van het burgerlijk 
recht. Het toegepaste procédé is duidelijk in strijd met de reglementaire bepalingen. Wan-
neer het verlenen door de praktiserenden van een geschreven volmacht aan mevrouw D. 
zelf, deze laatste niet het recht zou hebben kunnen geven om in hun plaats te onderteke-
nen, dan is het nogal evident dat mevrouw D. evenmin het recht heeft te ondertekenen via 
de inschakeling van een intermediair, ook wanneer die zelf een praktiserende is.

De ondertekening door een arts/praktiserende is voor hen een persoonlijke verplichting.
5.3.1.5. Vermits bij het gebruik van de formulieren overeenkomstig de voornoemde bij-

lage 51 in casu niet werd voldaan aan de voorschriften van §10 van artikel 9ter van het 
koninklijk besluit van 24 december 1963, konden zij geen recht geven op terugbetaling 
van de op de getuigschriften vermelde prestaties”.
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Grieven
Luidens artikel 164, eerste lid (zoals vervangen door de wet van 20 december 1995), 

van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals toepasselijk op onderhavige zaak, is dege-
ne die ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging (...) verplicht de waarde ervan te ver-
goeden aan de verzekeringsingstelling die ze heeft verleend. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling (eveneens vervangen bij wet van 20 december 1995) kan, wanneer de ten 
onrechte uitbetaalde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging langs 
de derdebetalersregeling zijn betaald, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
prestaties voor eigen rekening heeft geïnd, worden aangesproken voor de terugbetaling er-
van.

Naar luid van artikel 9ter, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 
1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals ingevoerd bij koninklijk be-
sluit van 20 december 1971 (en voor de opheffing van het koninklijk besluit van 24 de-
cember 1963 bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994) kunnen vergoedingen van de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging worden verleend op voorwaarde dat aan de verzekeringsingstelling be-
paalde formulieren worden afgeleverd.

Luidens de eerste paragraaf van deze bepaling, eerste lid, 2°, betreft dit een op groen 
papier gedrukt getuigschrift van verzorging (conform het model van bijlage 36) wanneer 
het gaat om verstrekkingen voor andermans rekening verleend door onder meer verpleeg-
sters.

Overeenkomstig het derde lid van hetzelfde artikel 9ter, §1, zoals gewijzigd bij konink-
lijk besluit van 29 juli 1985 (en voor de opheffing van het koninklijk besluit van 24 de-
cember 1963 bij verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994), mogen verstrekkingen voor andermans rekening verricht, 
worden vermeld op een groen verzamelgetuigschrift, conform het model vervat in bijlage 
51, wanneer bureauticamiddelen om getuigschriften op te maken worden gebruikt.

De tiende paragraaf van hetzelfde artikel 9ter bepaalt dat door de ondertekening onder-
aan de globale getuigschriften voor verstrekte hulp, vervat in de bijlagen 46 en 51, de on-
dertekenaar die ofwel een geneesheer moet zijn ofwel een verstrekker die deel uitmaakt 
van het beroep waartoe de geattesteerde verstrekkingen behoren, verklaart dat hij beschikt 
over documenten waaruit blijkt dat de verstrekkingen zijn verricht door de praktizerenden 
wier naam naast elke verstrekking is vermeld. De betreffende bescheiden moeten ter be-
schikking zijn van de dienst voor geneeskundige controle en ze moeten door de bedoelde 
praktizerende ondertekend zijn.

Lastgeving, in de zin van artikel 1984 van het Burgerlijk wetboek, is een overeenkomst 
waarbij een persoon (de lastgever) een ander persoon (de lasthebber) belast met het ver-
richten van een rechtshandeling voor zijn rekening en in zijn naam.

De vertegenwoordiging heeft tot gevolg dat de gestelde rechtshandeling rechtstreeks 
wordt toegerekend aan de lastgever. De lastgever zal, overeenkomstig artikel 1998 van het 
Burgerlijk wetboek, gehouden zijn de verbintenissen na te komen die de lasthebber over-
eenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.

Het ondertekenen van een formulier, dat moet worden afgeleverd aan een verzekerings-
instelling, met het oog op het bekomen van uitkeringen in toepassing van genoemd artikel 
9ter van het koninklijk besluit van 24 december 1963, vormt een rechtshandeling die door 
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een lasthebber kan worden verricht. De ondertekening, door een lasthebber, van het for-
mulier met het oog op het bekomen van de uitkeringen van de verzekering voor genees-
kundige verzorging, in opdracht van de lastgever, heeft tot gevolg dat de lastgever moet 
geacht worden het formulier te hebben ondertekend.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 3, voorlaatste alinea) dat om de verzamelgetuig-
schriften te ondertekenen, mevrouw M. over schriftelijke lastgevingen beschikten van de 
overige verpleegsters, zoals bepaald in genoemd artikel 9ter, §10, derde lid, maar ze niet 
zelf de verzamelgetuigschriften ondertekende doch dit geschiedde door mevrouw D., die 
zich op een geschreven lastgeving kon beroepen, luidens welke "ondergetekende M. H. 
bij deze volmacht (verleent) aan L. D. om de formulieren D (gezamenlijke prestatieaan-
vragen per patiënt) voor Domicura in haar opdracht te ondertekenen”.

Het arbeidshof stelde tevens vast (arrest p. 3, in fine) dat na het uit dienst treden van 
mevrouw M., sinds maart 1999, de verzamelgetuigschriften niet meer ingediend werden 
met de vermelding van “H.M.” als ondertekenende verpleegkundige, maar met vermel-
ding van I. Ph., een andere verpleegkundige, eveneens werknemer van de bvba Domicura, 
en dat de verpleegkundigen daartoe volmacht hadden verleend aan mevrouw Ph. en zij op 
haar beurt een volmacht had gegeven aan mevrouw D.

Uit de redactie van genoemd artikel 9ter, inzonderheid §10, blijkt niet dat de wetgever 
de bedoeling zou hebben gehad om de ondertekening der verzamelgetuigschriften door 
een lasthebber te verbieden, voor zover althans de lastgever de hoedanigheid bezit van ge-
neesheer of zorgenverstrekker die deel uitmaakt van het beroep waartoe de geattesteerde 
verstrekkingen behoren. Het vereisen dat de geneesheer of zorgenverstrekker persoonlijk 
de verzamelgetuigschriften zou ondertekenen, komt neer op het toevoegen van een voor-
waarde aan het betreffende artikel 9ter, §10.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat het “om het even is” of de last-
geving voldeed aan de vereisten van het burgerlijk recht, dat het toegepaste procédé dui-
delijk in strijd was met de reglementaire bepalingen en dat de ondertekening van de verza-
melgetuigschriften een persoonlijke verplichting uitmaakte, zodat, nu hieraan niet werd 
voldaan, de geattesteerde prestaties geen recht konden geven op terugbetaling.

Het arbeidshof schendt derhalve
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995;

- artikel 9ter, §1, eerste lid, 2° (zoals ingevoerd bij Verordening van 20 december 1966 
en gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 december 1970 en koninklijk besluit van 29 juli 
1985) en derde lid (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 juli 1985) en §10, eerste 
lid, (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 januari 1994) van het koninklijk besluit 
van 24 december houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor zijn opheffing bij 
verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994;

- de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 
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Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, bedraagt de termijn 
om hoger beroep aan te tekenen één maand te rekenen van de betekening van het 
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde 
lid, van dit wetboek.

Krachtens artikel 792, tweede lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, brengt de 
griffier, voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste lid, van dit wetboek, zoals 
te dezen van toepassing, bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen.

De in voormeld artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
zaken zijn deze die genoemd worden in de artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
10° en 11°, 581, 2°, 582, 1° en 2°, en 583 van datzelfde wetboek.

2. Zonder op dit punt te worden bekritiseerd oordeelt het arrest dat de terug-
vordering krachtens artikel 164 van de ZIV-Wet 1994 van ten onrechte uitge-
keerde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging die ten ge-
volge van een vergissing of bedrog ten onrechte zijn ontvangen, geen geschil op-
levert als bedoeld in de voornoemde door artikel 704, eerste lid, aangewezen ar-
tikelen.

3. Wanneer de griffier in een dergelijk geschil het vonnis bij gerechtsbrief ter 
kennis brengt van de partijen, is die kennisgeving, die niet op grond van de wet 
gebeurt, niet de aanvangsdatum van de termijn om hoger beroep aan te tekenen. 
Die termijn kan in dergelijk geval slechts beginnen lopen vanaf de betekening 
van de beslissing.

4. Het onderdeel dat aanvoert dat de appelrechters de aangewezen wetsbepa-
lingen schenden door te oordelen dat de kennisgeving aan de partijen bij ge-
rechtsbrief van 18 september 2003 van het vonnis van 12 september 2003 geen 
gevolgen had voor het lopen van de beroepstermijn, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Gronden van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel

5. De verweerders voeren vooreerst aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is 
omdat het geen wettelijke bepaling als geschonden aanwijst.

6. Anders dan de verweerders aanvoeren, voert het onderdeel de schending aan 
van het grondwettelijk gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, zoals bepaald 
in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

7. De verweerders voeren vervolgens aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is 
omdat artikel 57, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet als geschonden 
wordt aangewezen.

8. Het onderdeel stelt de vraag aan de orde welke proceshandeling te dezen de 
termijn van hoger beroep doet lopen.
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Tussen de partijen bestaat er geen betwisting omtrent de gevolgen van hetzij 
de kennisgeving, hetzij de betekening.

De door de verweerders aangehaalde wettelijke bepaling is derhalve niet aan 
de orde.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Het onderdeel zelf

9. Het onderdeel werpt de vraag op of er een met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet strijdige discriminatie bestaat met betrekking tot de aanvang van de 
beroepstermijn tussen:

-  de rechtzoekenden ten aanzien van wie de kennisgeving bij gerechtsbrief ge-
schiedt overeenkomstig artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek in 
de zaken, opgesomd in artikel 704, eerste lid, van dit wetboek, en

- de rechtzoekenden ten aanzien van wie die kennisgeving niet dient te ge-
schieden bij gerechtsbrief overeenkomstig artikel 792, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, ofschoon de vereenvoudigde wijze van rechtsingang van ar-
tikel 704, eerste lid, van dit wetboek door artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet 
1994 in die zaken van toepassing is verklaard.

10. Het Arbitragehof doet overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de Bijzondere 
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bij wege van arrest uitspraak over de 
vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die Bijzondere Wet is het Hof verplicht de vraag 
te stellen die in het dictum van dit arrest is geformuleerd.

11. In de huidige stand van de rechtspleging zijn er geen redenen om het twee-
de, derde en vierde middel te onderzoeken.

Dictum

Het Hof,

Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord 
op de volgende prejudiciële vraag:

“Schendt artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in samenhang 
gelezen met artikel 704, eerste lid, van hetzelfde wetboek en met artikel 164, 
derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 10, twee-
de lid, en 11 van de gecoördineerde Grondwet, nu voormeld artikel 792, tweede 
lid, in die zin moet worden begrepen dat de erin bedoelde kennisgeving bij ge-
rechtsbrief van het vonnis door de griffier slechts dient te geschieden in de zaken 
opgesomd in voormeld artikel 704, eerste lid, dat in een rechtsingang met ver-
zoekschrift voorziet, en niet in de zaken die kunnen ingeleid worden volgens de 
procedure bepaald bij voormeld artikel 704, eerste lid, krachtens een afzonderlij-
ke wetsbepaling, zoals voormeld artikel 164, derde lid, van de ZIV-Wet van 14 
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juli 1994, zodat op de rechtzoekenden ten aanzien van wie de wetgever geoor-
deeld heeft  dat   beroep kan worden gedaan op de vereenvoudigde wijze van 
rechtsingang van voormeld artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
in het ene geval artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing is, en in het andere geval niet ?”.

5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve,  advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 127

3° KAMER - 5 maart 2007

ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, 
BEWIJS) - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDERBREKING - NIET BELANGRIJK KARAKTER - 
DRAAGWIJDTE

Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een onderbreking  
van het normale traject dat de werknemer, slachtoffer van arbeidsongeval, moet afleggen 
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, 
dient  niet  uitsluitend  op  tijdselementen  te  worden  gesteund1.  (Art.  8,  §1,  tweede  lid, 
Arbeidsongevallenwet)

(VIVIUM nv T. D.)

ARREST

(A.R. S.06.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door 
het Arbeidshof te Antwerpen.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- De artikelen 8, in het bijzonder §1, eerste en tweede lid, 22 en 23 van de Arbeidsonge-

vallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de verweerder die ertoe strekte de eiseres te horen veroordelen tot het erkennen van 
de feiten van 28 oktober 2002 als arbeidsongeval en tot het betalen van de wettelijke ver-

1 Cass., 4 okt. 1999,  AR S.98.0155.F, nr 502.
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goedingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, de interest en de kosten van 
het geding, het hoger beroep van de eiseres ongegrond, op grond van de volgende motie-
ven:

"Samen met de eerste rechter is het (arbeidshof) van oordeel dat deze omweg ook chro-
nologisch niet belangrijk was.

Het slachtoffer werkte tot 13.15 uur. Omstreeks 13.30 uur is hij op zijn werk vertrok-
ken (cfr. stuk 2 - vragenlijst - inventaris (eiseres)) en omstreeks 14.30 uur is hij bij C.S. 
vertrokken met zijn motor Kawasaki naar huis.

Om 14.35 uur werd hij opgepikt door de ziekenwagen.
Het slachtoffer diende ongeveer 10 minuten te rijden om van zijn werk tot bij C.S. te 

geraken, zodat het aannemelijk is dat hij daar omstreeks 13.40 uur aankwam.
Rekening houdend met wat voorafgaat moet hij dus 50 à 55 minuten bij zijn collega-

vriend gebleven zij, hetgeen niet als een chronologisch belangrijke omweg kan weerhou-
den worden.

(...)
De eerste rechter oordeelde terecht dat het slachtoffer een wettige reden aantoonde voor 

de weinig belangrijke onderbreking, die niet was ingegeven door louter persoonlijke rede-
nen, doch verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

In die omstandigheden werd terecht geoordeeld dat het ongeval gebeurde op het chro-
nologisch en geografisch normale traject.

Het (arbeidshof) besluit dan ook dat het ongeval dat (de verweerder) overkomen is op 
28 februari 2002 gebeurde op het normale traject van het werk naar zijn verblijfplaats, zo-
dat hij het slachtoffer werd van een arbeidsongeval in de zin van artikel 8, §1, eerste lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971". (bladzijde 6, derde laatste alinea, tot 
bladzijde 7, derde alinea, van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
1.1. De eiseres voerde in haar regelmatig neergelegde "conclusie hoger beroep met ge-

dinghervatting" aan:
"In casu kan er geen enkele twijfel  over bestaan dat de onderbreking als belangrijk 

dient te worden beschouwd;
Het al dan niet belangrijk zijn van een onderbreking wordt immers onder meer beoor-

deeld in functie van de belangrijkheid in de tijd en de afstand van het normale traject;
(...)
In het onderhavige geval blijkt het ongeval zich te hebben voorgedaan meer dan 75 mi-

nuten nadat de eiser de werkplaats had verlaten, terwijl het normale traject van de werk-
plaats naar de woonplaats van de eiser normalerwijze af te leggen is in ongeveer 10 minu-
ten en terwijl de afstand tussen de werkplaats en de woonplaats van de collega van (de 
verweerder) slechts 3 km bedraagt;

Het is bijgevolg voor geen enkele betwisting vatbaar dat er in casu sprake is van een 
zeer belangrijke onderbreking;

(...)
Gelet op de aanwezigheid van een belangrijke onderbreking kan er bijgevolg slechts 

sprake  zijn  van een  arbeids-wegongeval  indien (de  verweerder)  het  bewijs  levert  van 
overmacht" (bladzijde 3 en bladzijde 4, §1, van de conclusie hoger beroep van de eiseres).

De eiseres liet zo op omstandig gemotiveerde wijze gelden dat bij de beoordeling van 
de onderbreking van het traject (ook) dient rekening gehouden te worden met de vergelij-
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king tussen de objectieve duur van de onderbreking en de duur van het normale traject 
(het "proportionaliteitsbeginsel") en dat die beoordeling ertoe leidde dat de onderbreking 
waarvan sprake in deze zaak als belangrijk dient beschouwd te worden.

1.2. Het arbeidshof laat na op enigerlei wijze op die argumentatie te antwoorden en ne-
geert het "proportionaliteitsbeginsel" volledig.

Aldus beslist het arbeidshof niet zonder schending van de motiveringsverplichting dat 
de onderbreking van het traject niet belangrijk was (schending van artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet).

Tweede onderdeel
2.1. Artikel 8, §1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

bepalen dat een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, ook als een ar-
beidsongeval wordt aangezien en dat onder de weg naar en van het werk het normale tra-
ject verstaan wordt dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te be-
geven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.

Bij de beoordeling van de (al dan niet) normaliteit van het traject mag de rechter niet 
nalaten rekening te houden met de vergelijking van de objectieve duur van de onderbre-
king met de duur van het normale traject.

Het arbeidshof stelt op de bladzijde 4, tweede alinea, van het arrest dat de eiseres aan-
voerde dat "het normale traject naar de woonplaats van het slachtoffer normaal kan wor-
den afgelegd in ongeveer 10 minuten". Over dat gegeven bestond tussen de partijen geen 
discussie en ook het arbeidshof betwistte of weerlegde dat gegeven niet.

Anderzijds stelt het arbeidshof op de bladzijde 6, voorlaatste alinea, van het arrest vast 
dat de onderbreking van het traject "50 à 55 minuten" bedroeg.

2.2. Nergens in het arrest toetst het arbeidshof de objectieve duur van de onderbreking, 
waarvan het vaststelt dat die 50 tot 55 minuten bedroeg, aan de duur van het normale tra-
ject, waarvan het vaststelt dat het volgens de eiseres in ongeveer tien minuten kan worden 
afgelegd.

In ieder geval blijkt uit de vaststellingen en overwegingen van het bestreden arrest dat 
het arbeidshof bij de beoordeling van de (al dan niet) normaliteit van de onderbreking ab-
soluut geen rekening houdt met de vergelijking van de objectieve duur van de onderbre-
king met de duur van het normale traject.

Aldus schendt het arbeidshof de wettelijke begrippen "weg van en naar het werk" en 
"normaal traject" door met de vaststellingen die het doet te beslissen dat de onderbreking 
van het traject niet belangrijk was (schending van artikel 8, in het bijzonder §1, eerste en 
tweede lid, en van de artikelen 22 en 23 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede onderdeel

3. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 22 en 23 van 
de Arbeidsongevallenwet, preciseert het niet hoe en waardoor het arrest deze be-
palingen schendt.

Het onderdeel is in zoverre onnauwkeurig en dienvolgens niet ontvankelijk.

4. Krachtens artikel 8, §1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet wordt on-
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der de weg naar en van het werk verstaan: het normale traject dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij 
werkt en omgekeerd.

Dit traject blijft normaal in de zin van dit artikel als de onderbreking onbedui-
dend is, als ze weinig belangrijk is en door een wettige reden verantwoord wordt, 
of als ze belangrijk is maar te wijten is aan overmacht.

5. Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een 
onderbreking dient niet uitsluitend op tijdselementen te worden gesteund.

6. De appelrechters stellen vast dat:

- de verweerder op verzoek van zijn werkgever bij zijn bevriende collega is 
langsgegaan voor documenten in verband met diens ziekte;

- de verweerder omstreeks 13.30 uur op zijn werk vertrokken is naar zijn colle-
ga, er omstreeks 14.30 uur wegging naar huis, en om 14.35 uur opgehaald werd 
door de ziekenwagen;

- het traject van de werkplaats naar de verblijfplaats van het slachtoffer 10,31 
km bedraagt terwijl de afstand van het werk naar de woning van de werkmakker 
3,678 km bedraagt;

- het traject voor het bezoek van de zieke werkmakker ongeveer 10 minuten 
rijden was;

- de verweerder 50 à 55 minuten bij zijn collega/vriend gebleven is.

- hij van de gelegenheid gebruik maakte om "even door te praten met zijn zie-
ke vriend/collega, hetgeen sociaal volledig te rechtvaardigen valt".

Op grond hiervan vermochten de appelrechters te oordelen dat de omweg en 
onderbreking onbelangrijk was en de voormelde omstandigheden een wettige re-
den uitmaakten die verband hield met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

7. Het arrest schendt zodoende de in het onderdeel aangehaalde wetsbepaling 
niet.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 

mevr. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Van Eeckhoutte.
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Nr. 128

3° KAMER - 5 maart 2007

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING - VERKIEZINGEN - NIET VERKOZEN 
KANDIDAAT-PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMINGSPERIODE - DUUR

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - BIJZONDERE ONTSLAGREGELING - ONDERNEMING - VERKIEZINGEN - 
KANDIDAAT PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - NIET VERKOZEN KANDIDAAT - VORIGE VERKIEZINGEN - 
BEGRIP - DRAAGWIJDTE

1º  Een  niet  verkozen  kandidaat-personeelsafgevaardigde  in  ondernemingsraden  en  in 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geniet alleszins 
bij  zijn  eerste  kandidatuurstelling  de  bescherming,  gelijk  aan  deze  van  de  verkozen  
personeelsafgevaardigden; er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn1.  (Art. 2, 
§§2 en 3, eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

2º De termen in artikel 2, §3, Wet 19 maart 1991 "zo zij reeds kandidaat waren en niet  
werden verkozen bij  de vorige verkiezingen",  houden in dat  wanneer een kandidaat-
personeelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur verkozen wordt met verwerving van 
de eraan verbonden beschermperiode, hij ook bij niet-verkiezing bij de daarop volgende  
verkiezingen van dezelfde bescherming zal genieten, maar dat in alle andere gevallen  
van  latere  kandidatuur  bij  niet-verkiezing  slechts  de  verkorte  beschermperiode  kan 
worden  toegekend.  (Art.  2,  §3,  tweede  lid,  Wet  Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden)

(R. T. ALCATEL BELL nv)

ARREST

(A.R. S.06.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2006 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 een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 hou-

dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemings-
raden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

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 als volgt 
gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de eerste rechter van 22 maart 2005 en 

1 Cass., 1 okt. 2001, AR S.01.0014.N, nr 510.
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verklaart, opnieuw recht sprekend, de oorspronkelijke eis van de eiser ontvankelijk maar 
ongegrond. De eiser wordt veroordeeld tot de kosten van beide instanties. Het arbeidshof 
oordeelt dat op grond van de volgende motieven:

"2. De beoordeling
2. 1. De beschermingsvergoeding
De rechtsvraag die aan de orde is betreft de vraag of de niet verkozen kandidaat perso-

neelsafgevaardigde bij de sociale verkiezingen in 1979, die in de twee daaropvolgende 
verkiezingen geen kandidaat is geweest maar bij de derde daaropvolgende verkiezing op-
nieuw kandidaat was maar niet verkozen werd, geniet van een bescherming van twee dan 
wel vier jaar.

Luidens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden (verder 'wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden') kunnen 
de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts  worden 
ontslagen om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd, 
of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegde paritaire orgaan 
werden erkend.

Ingevolge artikel 2, §2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden 
genieten de personeelsafgevaardigden het voordeel van de bepalingen van §1 gedurende 
een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het be-
richt dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezin-
gen verkozen kandidaten worden aangesteld.

Artikel 2, §3, van dezelfde wet bepaalt dat:
'De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoor-

digers van het personeel voor de raden en de comités worden voorgedragen en aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van de bepalingen van 
de §§1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft. De kandidaat-personeelsafgevaardigden 
als bedoeld in het eerste lid genieten het voordeel van de bepalingen van de §§1 en 2 
(ge)durende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking 
van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar 
na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet 
werden verkozen bij de vorige verkiezingen. (...)'.

De Franse tekst luidt: '(...) lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à 
l'occasion des élections précédentes'.

Het geschil betreft derhalve een probleem van wetsinterpretatie inzake de ontslagbe-
scherming.

De regels inzake de ontslagbeperking zijn ingesteld door de wet ontslagregeling perso-
neelsafgevaardigden raken het algemeen belang en zijn van openbare orde (...).

Er bestaat geen reden om te aanvaarden dat wetsbepalingen van openbare orde restric-
tief of strikt moeten worden geïnterpreteerd of op enige andere wijze dan wetsbepalingen 
die de openbare orde niet raken (...).

Er bestaat evenwel slechts aanleiding om een wettekst te interpreteren wanneer die on-
duidelijk is.

Wanneer de tekst duidelijk is behoeft hij geen interpretatie.
In casu zijn er slechts twee situaties duidelijk door de wet geregeld:
- de kandidaat personeelsafgevaardigde die voor de eerste maal kandidaat is voor de 

raad en/of comité geniet een bescherming gedurende een periode van vier jaar;
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- de kandidaat personeelsafgevaardigde die bij twee opeenvolgende verkiezingen kan-
didaat was en die de beide malen niet verkozen werd geniet van een bescherming gedu-
rende een termijn van twee jaar.

De feitelijke situatie in huidige zaak wordt door de wet niet uitdrukkelijk geregeld, zo-
dat een verdere interpretatie zich opdringt.

Verwijzend naar de betreffende passages in de voorbereidende werken stelt het open-
baar ministerie in zijn advies terecht voorop dat ze geen uitsluitsel geven en dat ze derhal-
ve niet kunnen gehanteerd worden voor de oplossing van de in het geding zijnde proble-
matiek vermits ze niet ondubbelzinnig zijn (...).

In het beste geval ondersteunen ze de door partijen niet betwiste stelling dat een kandi-
daat die bij twee opeenvolgende verkiezingen niet verkozen wordt slechts geniet van een 
bescherming van twee jaar.

Daar de voorbereidende werken geen uitsluitsel geven dient men terug te grijpen naar 
de wettekst zelf.

Het openbaar ministerie stelt in zijn advies desbetreffend het volgende:
'De ontslagbescherming is geen nieuw gegeven. Zij bestond ook al in de vroegere wet-

geving. De tekst was toen echter opgenomen onder twee diverse wetten. Men had, ener-
zijds, artikel 1bis, §4, van de Veiligheidswet en, anderzijds, artikel 21, §4, van de Be-
drijfsorganisatiewet.

Ook onder de gelding van de oude wetsbepalingen werd de vraag gesteld wat diende 
begrepen te worden onder 'eerste kandidatuur': De problematiek werd uitgeklaard door 
een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 24 januari 1980. In het betreffende arrest 
werd gesteld dat er slechts één 'eerste kandidatuur' is, iedere volgende kan niet meer onder 
dit begrip vallen (...).

De eerste rechters hebben echter gemeend te moeten stellen dat de leer die uit het des-
betreffende arrest kan worden getrokken niet meer van toepassing is onder de gelding van 
de nieuwe wetgeving. Enerzijds gebeurde dit op grond van een tekstueel verschil dat zou 
bestaan tussen de oude en de nieuwe tekst. Anderzijds, dat in tegenstelling tot de oude 
wet, de wetgever bij de wet van 1991 de intentie had om een verscherping van de bescher-
mingsmaatregelen door te voeren.

Vooreerst moet er worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de eerste rechters po-
neerden, de voorbereidende werken niet toestaan te concluderen dat de wetgever als oog-
merk had het beschermingsmechanisme van niet verkozen kandidaten te verstevigen. In 
de passage van de voorbereidende werken waarnaar het bestreden vonnis verwijst, stelde 
de minister net dat het ontwerp 'niet voorziet in een verlen(g)ing van de bescherming van 
de niet verkozen kandidaten'.

Verder, wat betreft de wetteksten. In de wet van 20 september 1948 betreffende de or-
ganisatie van het bedrijfsleven werd dit aspect geregeld in artikel 21, §4. De tekst luidde:

'De kandidaten die bij de bij de artikelen 20 en 21 bedoelde verkiezingen worden voor-
gedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van 
de bepalingen van §3 zo het hun eerste kandidatuur betreft. De voornoemde kandidaten 
genieten het voordeel van de bepalingen van §2 gedurende een periode die loopt van de 
dertigste dag af voorafgaande aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum 
vaststelt, en eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo het een 
volgende kandidatuur betreft'.

De wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid der werknemers 
voorzag in een soortgelijke tekst in artikel 1bis, §4. De tekst hiervan was:

'De kandidaten die voorgedragen worden bij de verkiezingen bedoeld onder artikel 1, 
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§4, b, (4, vijfde) lid, en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het 
voordeel van de bepalingen van §3 zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de 
kandidaten voorgedragen bij verkiezingen die nietig werden verklaard.

De voornoemde kandidaten genieten het voordeel van de bepalingen van §2 gedurende 
een periode die loopt van de (dertigste) dag af voorafgaande aan de aanplakking van het 
bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, en eindigt twee jaar na de aanplakking van de 
uitslag der verkiezingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.

De inhoud van de eerste passage in beide teksten komt overeen met wat vermeld staat 
in het eerste lid van artikel 2, §3, van de wet van 19 maart 1991. De gewijzigde situatie is 
aan te treffen in het tweede gedeelte van de tekst van de wet van 1991. In de oude bepa-
lingen stond te lezen '(...) en eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkie-
zingen zo het een volgende kandidatuur betreft'.

De nieuwe tekst luidt: '(...) en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uit-
slag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige 
verkiezingen'. Het nieuwe aspect is de passage '(...) en niet werden verkozen bij de vorige 
verkiezingen'.

Op basis van de teksten dient er derhalve te worden vastgesteld dat er een duidelijke 
verschuiving is wat betreft het punt dat aan de basis ligt voor de bepaling van de termijn 
van bescherming. Onder de oude regelgeving waren het de kandidaturen, en hun volgor-
de, die de beschermingstermijn bepaalden. Een eerste kandidatuur genoot een bescher-
ming van vier jaar, de volgende kandidaturen genoten een bescherming van twee jaar.

In de nieuwe tekst kan men de accentverschuiving, ingevolge de nieuwe passage, dui-
delijk ontwaren. De beslissende factor is niet meer de kandidatuur op zich maar wel het 
feit dat men niet verkozen werd.

(...)
Het was net deze toevoeging die tot gevolg had dat de hoger vermelde lacune kon ont-

staan. Het feit is dat deze rechterlijke aanvulling van de wet tot gevolg heeft dat er een 
verschil is met de toestand die gold onder de oude wet. Immers onder de oude wet was er 
een bescherming van vier jaar voor de eerste kandidatuur, alle volgende genoten slechts 
een termijn van twee jaar. In concreto betekende dit zo een werknemer, na een succesvol-
le kandidatuur, opnieuw kandidaat was bij de volgende verkiezingen doch niet verkozen 
werd, slechts kon genieten van een beschermingsperiode van twee jaar. Het was immers 
een volgende kandidatuur. Door de aanvulling die het arbeidshof van Luik diende te doen 
aan de wet geniet de werknemer in dezelfde situatie bij zijn vruchteloze kandidatuur een 
bescherming van vier jaar.

De vraag is derhalve wat de invloed is van deze accentverschuiving.
Samen met de eerste rechters dient te worden vastgesteld dat de semantische argumen-

ten waarop partijen zich baseren ter zake geen duidelijkheid verschaffen.
Het gebruik van de meervoudsvorm 'verkiezingen' of het gebruik van het lidwoord 'de' 

bij de woorden 'sociale verkiezingen' staat niet toe de bepaling in de één of andere zin te 
interpreteren.

De enige wijze waarop de passage zinvol kan geïnterpreteerd worden is zo men het arti-
kel in zijn geheel leest waarbij rekening wordt gehouden met de diverse leden van artikel 
2, §3, van de wet van 19 maart 1991. Er dient derhalve rekening gehouden te worden met 
de bewoordingen van het eerste lid van het desbetreffend artikel. De bepalingen zijn im-
mers in cascade opgebouwd waarbij het tweede lid verder gaat op wat in het eerste lid 
wordt gestipuleerd.
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Vanuit deze premisse moet worden vastgesteld dat het eerste lid spreekt over 'eerste 
kandidatuur', bepaling die door de rechtspraak werd aangevuld met 'die niet tot verkiezing 
heeft geleid': net zoals het Arbeidshof te Antwerpen in 1980 vaststelde dient ook hier te 
worden gesteld dat men maar éénmaal 'een eerste kandidatuur die niet tot verkiezing heeft 
geleid' kan hebben. In alle verdere verkiezingen dient te worden vastgesteld dat de betrok-
ken werknemers 'reeds kandidaat waren'. De toevoeging, in de wettekst, 'en niet werden 
verkozen bij de vorige verkiezingen' kan aan dit punt geen afbreuk doen. De enige preci-
sering die het aan de tekst toebrengt is dat het onsuccesvolle kandidaturen waren. Dit is de 
accentverschuiving in vergelijking met de vorige wetgeving. Niet de kandidatuur is beslis-
send voor het in werking treden van het beschermingsmechanisme maar wel de niet-ver-
kiezing, het vruchteloos zijn van de kandidatuur. Vanaf de tweede vruchteloze kandida-
tuur kan men slechts genieten van de korte beschermingstermijn. Bij de samenlezing van 
het eerste en tweede lid van het desbetreffend artikel kan het tweede lid niet ingevuld 
worden in de zin dat het twee onmiddellijk opeenvolgende verkiezingen moet betreffen.

In tegenstelling tot wat (de eiser) voorhoudt kan hieruit derhalve niet worden afgeleid 
dat de bescherming van twee jaar enkel van toepassing is op kandidaten die twee opeen-
volgende succesloze kandidaturen hadden.

(De eiser) genoot dienvolgens op het ogenblik van het ontslag niet meer van een ont-
slagbescherming, gezien hij in toepassing van artikel 2, §3, tweede lid, van de wet van 19 
maart 1991 slechts kon genieten van een beschermingsperiode van twee jaar.

Het arbeidshof onderschrijft volledig dit standpunt en maakt het tot het zijne.
Daaruit volgt dat (de eiser) op het ogenblik van het ontslag niet langer genoot van de 

bescherming zoals bedoeld in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
Het hoger beroep is bijgevolg gegrond" (blz. 4, tweede helft, tot blz. 8 van het arrest).
Grieven
1. De wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeels-

afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van  de  werkplaatsen  alsmede voor  de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 
hieronder afgekort als wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden, is, op grond van ar-
tikel 1, §1, van die wet, van toepassing op de gewone en de plaatsvervangende leden die 
het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen (sedert de inwerkingtreding van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk comités 
voor preventie en bescherming op het werk genoemd) vertegenwoordigen, alsook op de 
kandidaten voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in dezelfde 
organen en de werkgevers die voormelde personen tewerkstellen.

De  personeelsafgevaardigden  en  kandidaat-personeelsafgevaardigden  worden  be-
schermd tegen ontslag in die zin dat zij overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid, van de 
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen om een 
dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om economische 
of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.

Krachtens artikel 2, §2, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden 
genieten de personeelsafgevaardigden het voordeel van de ontslagbescherming in beginsel 
gedurende een periode die loopt van de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van 
het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot op de datum waarop de bij de volgende 
verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.

De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordi-
gers van het personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten krachtens artikel 2, §3, eerste lid, van 
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de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden de ontslagbescherming gedurende de-
zelfde periode als de personeelsafgevaardigden, zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Het tweede lid van artikel 2, §3, kent de ontslagbescherming aan de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigden maar toe gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste  dag 
voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van verkiezingen vastlegt, 
en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij 
reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen. De kandidaat-
personeelsafgevaardigden die reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vori-
ge verkiezingen, genieten de ontslagbescherming bepaald in artikel 2, §1, van de wet ont-
slagregeling personeelsafgevaardigden dus maar gedurende een kortere periode.

Indien de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst zonder de bij de arti-
kelen 2 tot 11 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden bedoelde voorwaar-
den en procedure na te leven, de werknemer zijn reïntegratie heeft aangevraagd en die 
door de werkgever niet werd aanvaard binnen de voorgeschreven termijn, moet die werk-
gever, krachtens artikel 17 van de wet, aan de werknemer de vergoeding betalen bedoeld 
in artikel 16 van de wet evenals het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode 
tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen bij de 
verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.

2.1. Het arbeidshof stelt vast dat:
- de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 1979 kandidaat stelde als personeelsafge-

vaardigde in de ondernemingsraden en het comité voor veiligheid, gezondheid en ver-
fraaiing van de werkplaatsen, maar dat hij toen niet verkozen werd (blz. 3, derde laatste 
alinea, van het arrest);

- de eiser zich bij de sociale verkiezingen van 2000 opnieuw kandidaat stelde als perso-
neelsafgevaardigde voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en dat hij 
andermaal niet werd verkozen (blz. 3, voorlaatste alinea, van het arrest);

- de verweerster op 3 juli 2002 de eiser in kennis stelde van haar beslissing de arbeids-
overeenkomst te beëindigen (blz. 3, onderaan, van het arrest);

- de eiser bij aangetekende brief van 10 juli 2002 bij monde van zijn vakorganisatie een 
verzoek tot reïntegratie indiende en dat verzoek door de verweerster werd geweigerd bij 
aangetekende brief van 17 juli 2002;

- de eiser daarop onder meer een beschermingsvergoeding eiste gelijk aan vier jaar 
loon.

2.2. In het bestreden arrest overweegt het arbeidshof:
- dat de kandidaturen van werknemer bij alle verkiezingen waaraan zij deelnemen na al 

eenmaal te hebben deelgenomen, geen "eerste kandidatuur" meer zijn in de zin van het 
eerste lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden;

- dat derhalve de kandidaat-personeelsafgevaardigden de kortere beschermingstermijn 
van het tweede lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardig-
den genieten "vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur";

- dat de toevoeging, in de wettekst, van de woorden "en niet werden verkozen bij de vo-
rige verkiezingen" aan dit punt geen afbreuk kan doen;

- dat bij de samenlezing van het voornoemde eerste en tweede lid, het tweede lid niet 
ingevuld kan worden in die zin dat het twee opeenvolgende verkiezingen moet betreffen 
en dat de bescherming van twee jaar niet enkel van toepassing is op kandidaat-personeels-
afgevaardigden die twee opeenvolgende succesloze kandidaturen hadden (blz. 8, tweede 
en derde nieuwe alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag niet meer de ont-
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slag-bescherming bepaald in artikel 2 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardig-
den genoot, aangezien hij met toepassing van artikel 2, §3, tweede lid, van voornoemde 
wet maar een ontslagbescherming genoot gedurende de periode die loopt vanaf de dertig-
ste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen 
vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezin-
gen (blz. 8, vierde laatste alinea, van het arrest). Op die gronden verklaart het arbeidshof 
het hoger beroep van de verweerster gegrond en verklaart het, na het vonnis van de ar-
beidsrechtbank van 22 maart 2005 te hebben vernietigd, de vordering van de eiser tot het 
bekomen van een beschermingvergoeding op grond van de wet ontslagregeling perso-
neelsafgevaardigden ongegrond.

3. De beperking in de tijd van de bescherming tegen ontslag van kandidaat-personeels-
afgevaardigden waarvan het tweede lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagregeling per-
soneelsafgevaardigden voorziet, geldt blijkens de tekst van die bepaling en de parlemen-
taire voorbereiding van die wet enkel ten aanzien van de kandidaat-personeelsafgevaar-
digden die "reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen", 
wat betekent dat het moet gaan om kandidaten die niet werden verkozen bij de onmiddel-
lijk voorafgaande sociale verkiezingen.

Uit de wil van de wetgever zoals die naar voren komt in de parlementaire voorbereiding 
en volgens welke de beschermingsperiode die geldt ten aanzien van verkozen personeels-
afgevaardigden, ook ten aanzien van niet verkozen kandidaten principieel dient te worden 
in aanmerking te worden genomen en uit de samenlezing van het tweede lid, dat een uit-
zondering bevat op dat beginsel, met het eerste lid van artikel 2, §3, van de wet ontslagre-
geling personeelsafgevaardigden volgt  dat onder "eerste  kandidatuur" in het eerste lid 
moet worden verstaan, de kandidatuur van een werknemer die niet werd verkozen en die 
niet al kandidaat was bij de vorige sociale verkiezingen en niet werd verkozen.

Door te oordelen dat de bepaling van artikel 2, §3, tweede lid, van de wet ontslagrege-
ling personeelsafgevaardigden geldt vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur en die be-
paling vervolgens toe te passen op de situatie van de eiser die, volgens de vaststellingen 
van het arbeidshof, zich (enkel) in 1979 en in 2000 vruchteloos kandidaat stelde bij de so-
ciale verkiezingen, zijnde geen twee opeenvolgende sociale verkiezingen, en op die grond 
het hoger beroep van de verweerster gegrond te verklaren, schendt het arbeidshof de arti-
kelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 van de wet ontslagregeling personeels-afgevaar-
digden.

Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat de eiser op het ogenblik van zijn ontslag 
niet langer de ontslagbescherming zoals bepaald in artikel 2 van de wet ontslagregeling 
personeelsafgevaardigden genoot en verklaart het hoger beroep van de verweerster bijge-
volg niet wettig gegrond (schending van de artikelen 1, 2, inzonderheid §3, 14, 16 en 17 
van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsaf-
gevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 2, §2, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende 
de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-ne-
mingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, genieten de 
verkozen personeelsafgevaardigden de in paragraaf 1 van dit artikel omschreven 
bescherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand 
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aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de da-
tum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aange-
steld.

Krachtens artikel 2, §3, eerste lid, van de voormelde wet genieten de kandi-
daat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordi-
gers van het personeel voor de raden en voor de veiligheidscomités worden voor-
gedragen en aan de voorwaarden van de verkiesbaarheid voldoen, de in de para-
grafen 1 en 2 omschreven bescherming zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Krachtens artikel 2, §3, tweede lid, van dezelfde wet genieten de voormelde 
kandidaat-personeelsafgevaardigden de in de paragrafen 1 en 2 omschreven be-
scherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand 
aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt en een ein-
de neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen, zo zij 
reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.

2. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat een niet-verkozen kandidaat al-
leszins bij zijn eerste kandidaatstelling de bescherming geniet, gelijk aan deze 
van de verkozen personeelsafgevaardigden.

Er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn.

De termen in voormeld artikel 2, §3, tweede lid, "zo zij reeds kandidaat waren 
en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen" houden in dat wanneer een 
kandidaat-personeelsafgevaardigde  bij  een  latere  kandidatuur  verkozen  wordt 
met verwerving van de eraan verbonden beschermingsperiode, hij ook bij niet-
verkiezing bij de daaropvolgende verkiezingen van dezelfde bescherming zal ge-
nieten, maar dat in alle andere gevallen van latere kandidatuur bij niet-verkiezing 
slechts de verkorte beschermingsperiode kan worden toegekend.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van 
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 129

2° KAMER - 7 maart 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERMELDINGEN - IDENTITEIT - VERKEERDE 
NATIONALITEIT - WETTIGHEID
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2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - 
EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING - GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - EERBIEDIGING - 
OPENBAAR MINISTERIE

4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVORDERING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
EERBIEDIGING

1º De verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, van een nationaliteit die niet de  
zijne is, maakt de beslissing van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  
dat tegen hem is uitgevaardigd, niet onwettig1. (Art. 2, §4, 1°, Wet 19 dec. 2003)

2º  De  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  moet  worden  geweigerd  
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoeden van onschuld  
zou worden miskend. (Artt. 4, 5°, en 16, §1, Wet 19 dec. 2003)

3° en 4º Artikel 6.2, E.V.R.M. verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de  
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd2.  (Art. 6.2, 
Verdrag Rechten van de Mens)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0259.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 februari 2007 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.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het eerste middel :

Krachtens artikel 2, §4, 1°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, vermeldt dit de identiteit en de nationaliteit van de 
gezochte persoon.

In zoverre het middel berust op de bewering dat de eiser Belg is, veronderstelt 
het een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Voor het overige maakt de verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, 
van een nationaliteit die niet de zijne is, de beslissing van tenuitvoerlegging van 

1 Zie Cass., 2 aug. 2006, AR P.06.1128.F, nr 378.
2 Zie Cass., 14 feb. 1996, AR A.94.0002.F, nr 81.
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het bevel niet onwettig.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Over het tweede middel :

Het bestreden arrest bevestigt een beschikking van de raadkamer die een Euro-
pees aanhoudingsbevel dat door de Duitse rechterlijke overheid tegen de eiser is 
uitgevaardigd, uitvoerbaar verklaart.

De eiser voert aan dat het bevel tot aanhouding zijn schuld doet blijken in be-
woordingen die het vermoeden van onschuld miskennen. Hij leidt daaruit af dat 
de onderzoeksgerechten de tenuitvoerlegging ervan hadden moeten weigeren.

Krachtens artikel 16, §1, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, gaat de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
tenuitvoerlegging van dat bevel na of één van de weigeringsgronden bepaald in 
de artikelen 4 tot 6 van dezelfde wet moet worden toegepast.

Ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van 
de betrokkene, moet de tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 4, 5°, van de 
Wet van 19 december 2003, worden geweigerd. De voormelde bepaling verwijst 
naar artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat met name de 
rechten bekrachtigt die door het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn gewaarborgd.

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  moet dus worden 
geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoe-
den van onschuld zou worden miskend.

De bewoordingen die volgens de eiser tot een dergelijke miskenning kunnen 
leiden, komen uit de uiteenzetting van de feiten in het Europees aanhoudingsbe-
vel dat op 18 augustus 2006 door de Staatsprocureur van het parket te Rottweil is 
uitgevaardigd. Volgens die bewoordingen maakt de eiser "deel uit van een dader-
groep die in hun bestaan voorzien door het plegen van diefstallen met braak" (ge-
waarmerkte vertaling).

Het vermoeden van onschuld heeft betrekking op de houding van de rechter 
die kennis moet nemen van een strafrechtelijke beschuldiging.

Enerzijds gaat de titel, op de redactie waarvan de eiser kritiek levert, niet uit 
van een rechter maar van de vervolgende overheid. Artikel 6.2 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de rechtspleging te stel-
len dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd.

Anderzijds steunt het Europees aanhoudingsbevel dat door het parket op 18 
augustus 2006 tegen de eiser is uitgevaardigd, op een bevel tot aanhouding dat 
op 17 augustus 2006 door de rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Rott-
weil is uitgevaardigd. Volgens het onderzoek van dat stuk, gebeurd met de be-
schikking die vervolgens door het arrest is bevestigd, preciseert het buitenlands 



Nr. 129 - 7.3.07 HOF VAN CASSATIE 561 

bevel,  alvorens de gepleegde misdrijven te omschrijven, dat het feiten betreft 
waarvan de eiser "ernstig wordt verdacht".

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft dus naar recht kunnen oordelen 
dat er geen ernstige redenen bestonden om te geloven dat de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel de eerbiediging van het vermoeden van on-
schuld, door de rechtbank die uitspraak moet doen over de gegrondheid van de 
vervolgingen, zou schaden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Over het derde middel :

Het arrest beslist dat er geen grond is om de overlevering van de eiser afhanke-
lijk te stellen van de voorwaarde dat hij, na in de Uitvaardigende Staat te zijn be-
recht, naar België zou worden teruggezonden om daar de eventueel uitgesproken 
straf te ondergaan.

Die beslissing steunt op de redenen van de eerste rechter, overgenomen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling, volgens welke "de loutere, niet door enig 
tastbaar gegeven geschraagde beweringen van de [eiser] volgens welke hij ban-
den zou hebben met België, sinds een overigens niet nader bepaalde datum, niet 
in aanmerking kunnen worden genomen".

Volgens het middel getuigen de Belgische nationaliteit van de eiser en de om-
standigheid dat al zijn naaste familieleden in België wonen, van de banden die 
het arrest betwist.

Het middel dat kritiek oefent op de beoordeling van de feitelijke gegevens van 
de zaak door de appelrechters of van het Hof een beoordeling van feiten vraagt 
waarvoor het niet bevoegd is, 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,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. G. Uerlings, Verviers, P. Thomas, Verviers en F. Collon, Brussel.

Nr. 130

1° KAMER - 8 maart 2007
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEDRIJFSINKOMSTEN — BEZOLDIGINGEN - WERKEND VENNOOT - 
PERSONENVENNOOTSCHAP - ZAAKVOERDER - INSCHRIJVING OP HET CREDIT VAN DE REKENING-
COURANT - GEVOLG

Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de  op  de  rekening-courant  van  een  zaakvoerder  van  een 
personenvennootschap  ingeschreven  bedragen  naar  zijn  eigen  vermogen  zijn 
overgebracht en dat hij erover kon beschikken, beslist naar recht dat die bedragen voor 
hem bezoldigingen van een werkend vennoot uitmaken1. (Art. 33, W.I.B. 1992)

(G. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 november 2005 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.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorziening niet gegrond is op grond dat de bedragen die ge-

stort zijn op het credit van de rekening van de zaakvoerder naar zijn vermogen zijn over-
gebracht en dat hij erover kon beschikken.

Grieven
Er kan niet worden betwist dat de toekenning van een bezoldiging (volgens het hof van 

beroep)  voortvloeit  uit  een  boekhoudkundig  geschrift,  blijkens  hetwelk  [de  eiser]  de 
schuldeiser was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège 
du Cheval Roy" veeleer dan de leveranciers ervan.

Door te beweren dat de op het credit van de rekening van de [eiser] gestorte bedragen 
naar diens eigen vermogen zijn overgebracht en dat hij erover kon beschikken, is de moti-
vering van het arrest dubbelzinnig, aangezien eruit volgt dat de [eiser] houder is van een 
schuldvordering tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège 
du Cheval Roy".

Hij kon aldus niet beschikken over het bedrag dat op zijn rekening-courant werd ge-
plaatst aangezien uit dat boekhoudkundig geschrift volgde dat hij slechts schuldeiser was 
en het bedrag niet had ontvangen.

Het arrest antwoordt dus niet op de conclusie van de [eisers] die aanvoerden dat een be-
zoldiging slechts als zodanig kon worden beschouwd voor zover ze was geïnd (ontvan-

1 Bezoldigingen in de zin van art. 33 W.I.B. behoeven geen daadwerkelijke storting. Zie ook Cass., 
17 feb. 1970, AC, 1970, 571; Cass., 28 feb. 1974, AC, 1974, 721. 



Nr. 130 - 8.3.07 HOF VAN CASSATIE 563 

gen).
Het Hof van beroep heeft aldus artikel 149 van de Grondwet geschonden, aangezien het 

arrest, door vast te stellen dat de [eiser] schuldeiser was van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid "Manège du Cheval Roy" na het opmaken van de boek-
houdkundige geschriften, om daaruit af te leiden dat de [eiser] het equivalent als bezoldi-
ging had ontvangen, niet antwoordt op de conclusie van de [eisers] die van mening waren 
dat de toekenning van een bezoldiging slechts kan bestaan voor zover de gunst (lees: be-
gunstigde) het bedrag had ontvangen.

Schuldeiser zijn van een bedrag en het ontvangen ervan zijn twee verschillende begrip-
pen. 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het van toepas-

sing was op het geschil.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorziening niet gegrond is op grond de bedragen die gestort 

zijn op het credit van de rekening van de zaakvoerder naar zijn vermogen zijn overge-
bracht en dat hij erover kon beschikken.

Grieven
Volgens artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn bezoldigin-

gen van werkende vennoten alle beloningen die voor de verkrijger de opbrengst zijn van 
zijn beroepswerkzaamheid als vennoot in een personenvennootschap. 

Daartoe behoren inzonderheid: 
1° alle sommen die een personenvennootschap toekent, doch niet als dividenden wor-

den aangemerkt of niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap; 
2° voordelen, vergoedingen en bezoldigingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die 

vermeld in artikel 31, tweede lid, 2° tot 5°. 
Uit die bepaling volgt dat een bezoldiging slechts als zodanig kan worden beschouwd 

voor zover de begunstigde het bedrag heeft ontvangen.
Door vast te stellen dat de [eiser] het niet had ontvangen maar dat hij de schuldeiser 

was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manège du Cheval 
Roy", schendt het arrest artikel 33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
door te beslissen dat de inschrijving op het credit van de rekening-courant van de [eiser] 
een bezoldiging was en aldus belast kon worden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De beide middelen samen

Artikel 33, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de ver-
sie ervan die van toepassing is op het geschil, bepaalt dat bezoldigingen van wer-
kende vennoten alle beloningen zijn die voor de verkrijger de opbrengst zijn van 
zijn beroepswerkzaamheid als vennoot in een personenvennootschap. 

Volgens het tweede lid, 1°, van die bepaling behoren daartoe alle sommen die 
een personenvennootschap toekent, doch niet als dividenden worden aangemerkt 
of niet de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap. 
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Het arrest oordeelt dat "de bedragen die gestort zijn op het credit van de reke-
ning-courant [van de zaakvoerder in de boeken van de vennootschaap waarvan 
hij de zaakvoerder was] naar zijn vermogen zijn overgebracht en dat hij erover 
kon beschikken".

Met die overweging beantwoordt het arrest, door ze tegen te spreken, die con-
clusie van de eisers die aanvoerden dat de bezoldiging, in de zin van voornoemd 
artikel 33 een daadwerkelijke storting ervan behoeft, en beslist het naar recht dat 
de op de rekening-courant van de eiser ingeschreven bedragen voor hem bezoldi-
gingen van een werkend vennoot uitmaken.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-

zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
H. Michel, Charleroi en T'Kint.

Nr. 131

1° KAMER - 9 maart 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - TOEPASSING

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - TOEPASSING

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - 
RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR

4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - RECHT 
VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - BEWIJSLAST

5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - 
RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - MODELOVEREENKOMST - AFWIJKING

6º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - RECHT 
VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - MODELOVEREENKOMST - AFWIJKING - BEWIJSLAST

1º De W.A.M.-verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van  
de verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de  
artikelen  24  en  25  van  de  modelovereenkomst.  (Art.  88,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst;  Artt.  24  en  25,  K.B.  14  dec.  1992  betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
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motorrijtuigen)

2º Voor zover zij er niet contractueel zijn van afgeweken, worden de partijen bij de W.A.M.-
verzekeringsovereenkomst  geacht  de  toepassing  van  de  bepalingen  van  de 
modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar,  
op hun overeenkomst te hebben aanvaard.  (Art. 1,  K.B. 14 dec. 1992 betreffende de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen)

3º en 4º De W.A.M.-verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat  
de  verzekeringsovereenkomst  een  recht  van  verhaal  voorbehoudt  in  de  gevallen  
opgesomd in artikel 25 van de modelovereenkomst.  (Art. 870, Ger.W.; Art. 25, K.B. 14 
dec.  1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) 

5º en 6º De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de 
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken,  
dient te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst1.  
(Art. 870, Ger.W.; Artt. 24 en 25, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(AXA BELGIUM nv T. C.)

ARREST

(A.R. C.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 februari 2005 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komsten;
- artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet), vóór zijn wijziging bij 
wet van 22 augustus 2002;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

- de artikelen 24 en 25, 2°, b, van de modelovereenkomst, waarvan een bijlage is ge-
voegd bij voormeld koninklijk besluit van 14 december 1992;

- de artikelen 1134 en 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Zie  Cass.,  26  jan.  2002,  AR P.01.1190.F,  nr.  32,  met  betrekking  tot  de  duur  van  de 
verzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in de modelovereenkomst.
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Het bestreden vonnis hervormt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de regres-
vordering van de eiseres tegen de verweerder ongegrond, zulks om reden dat:

"(De eiseres) beschikt maar over een recht van verhaal in de mate dat dit recht van ver-
haal voorzien werd in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

De verzekeraar die verhaal wil uitoefenen moet het bewijs leveren dat hij zich in de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal heeft voorbehouden.

Het staat vast dat voor het motorvoertuig waarmee het ongeval veroorzaakt werd een 
W.A.M. verzekering werd afgesloten bij (de eiseres). Dit wordt trouwens door (de eiseres) 
niet betwist en blijkt uit het feit dat (de eiseres) de overeenkomst heeft uitgevoerd door de 
slachtoffers te vergoeden voor de door hen geleden schade.

(De eiseres) brengt enkel een afschrift  bij  van het ondertekend verzekeringsvoorstel 
waarin echter nergens verwezen wordt naar de bijzondere of algemene voorwaarden van 
de polis.

Een ondertekende polis op naam van (de verweerder) ontbreekt.
(De eiseres) bewijst dan ook niet dat de verzekeringnemer de algemene voorwaarden, 

die zij neerlegt als stuk 3, aanvaard heeft en dat de W.A.M.-verzekering afgesloten werd 
overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

(De eiseres) bewijst derhalve niet dat zij zich in de verzekeringsovereenkomst een recht 
van verhaal heeft voorbehouden. De vordering van (de eiseres) is ongegrond. De beslis-
sing van de politierechtbank die de vordering van (de eiseres) ontvankelijk en gegrond 
verklaarde wordt door de rechtbank hervormd".

Grieven
Volgens de artikelen 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-

ringsovereenkomsten en 16, tweede lid, van de WAM-wet van 21 november 1989 kan de 
verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de pres-
taties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de 
verzekeringsnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de ver-
zekeringsnemer is.

Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voorzien de ar-
tikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst in welke gevallen de verzekeraar zich een 
recht van verhaal kan voorbehouden wanneer hij gehouden is ten aanzien van de bena-
deelden.

Zo bepaalt artikel 25, 2°, b, van de modelovereenkomst dat de maatschappij verhaal 
kan instellen tegen de verzekerde, dader van het schadegeval, die een schadegeval heeft 
veroorzaakt door het rijden in een staat van dronkenschap.

In de mate dat artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 be-
treffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, voorschrijft dat alle overeenkomsten betreffende deze verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit ge-
voegde modelovereenkomst, dient elke WAM-verzekering derhalve een beding te bevat-
ten dat de verzekeraar toelaat om verhaal te nemen tegenover zijn verzekerde die in staat 
van dronkenschap een schadegeval heeft veroorzaakt.

Het bewijs dat de WAM-verzekeraar zich in de verzekeringsovereenkomst een recht 
van verhaal heeft voorbehouden voor het geval dat zijn verzekerde in staat van dronken-
schap een ongeval veroorzaakt, volgt derhalve uit de wet zelf.

Krachtens het tweede lid van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 
is het evenwel toegelaten om, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, af te wijken van de model-
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overeenkomst ten gunste van de verzekeringsnemer, van de verzekerde of van elke derde 
die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is.

Wanneer de verzekeringsnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoering van 
de overeenkomst betrokken is, aanvoert dat ten zijne gunste van de bepalingen van de mo-
delovereenkomst werd afgeweken, dan dient hijzelf het bewijs van deze afwijking, over-
eenkomstig artikel 870 Ger. W., aan te tonen.

Zo de verzekeraar met toepassing van artikel 1, tweede lid, K.B. 14 december 1992 
heeft afgezien van zijn recht van verhaal dat in de artikelen 24 en 25 van de modelpolis 
ligt besloten, dan staat het bijgevolg aan diegene in wiens voordeel deze afwijking werd 
toegestaan, om het bestaan van deze afstand van verhaal te bewijzen.

Dit recht van verhaal is bovendien gegrond op een contractuele verbintenis van de ver-
zekerde zodat de verzekerde, die beweert bevrijd te zijn van zijn contractuele verbintenis 
tot terugbetaling, evenzeer overeenkomstig artikel 1315, tweede lid, B.W. het bewijs dient 
te leveren van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.

Anders dan het bestreden vonnis oordeelde, diende de eiseres derhalve niet meer te be-
wijzen dat zij zich in de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst een 
recht van verhaal heeft voorbehouden, noch dat de verweerder deze algemene voorwaar-
den heeft aanvaard.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de vordering van de eiseres niet zonder schending 
van de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst (artikel 1134 B.W.), in het 
bijzonder van de artikelen 24 en 25, 2°, b, van de modelovereenkomst juncto artikel 1, 
eerste lid, K.B. van 14 december 1992, heeft kunnen afwijzen op grond dat door de eise-
res niet was bewezen dat zij zich een recht van verhaal heeft voorbehouden (schending 
van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de aansprake-
lijkheidsverzekeraar, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereen-
komst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, zich een recht van ver-
haal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat, 
tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.

Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is dit 
recht van verhaal evenwel geregeld in de artikelen 24 en 25 van de modelover-
eenkomst gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende 
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake 
motorrijtuigen.

Zo heeft de verzekeraar, overeenkomstig artikel 25, 2°, b, van de modelover-
eenkomst, een recht van verhaal tegen de verzekerde, dader van het schadegeval, 
die het schadegeval veroorzaakt heeft door te rijden in staat van dronkenschap.

Krachtens artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 14 december 
1992, moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit 
besluit gevoegde modelovereenkomst en kan alleen ervan afgeweken worden ten 
gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoe-
ring van de overeenkomst betrokken is, zonder afbreuk te doen aan de dwingen-
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de bepalingen van de Wet landverzekeringsovereenkomst.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de W.A.M.-verzekeraar, behoudens afwijken-
de overeenkomst ten gunste van de verzekeringnemer of de verzekerde, over een 
recht van verhaal beschikt zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de model-
overeenkomst. Voor zover zij er niet contractueel van zijn afgeweken, worden de 
partijen bij een W.A.M.-verzekeringsovereenkomst immers geacht de toepassing 
van de bepalingen van de modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking 
tot het verhaal van de verzekeraar, op hun overeenkomst te hebben aanvaard.

De W.A.M.-verzekeraar hoeft dan ook niet te bewijzen dat de verzekerings-
overeenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in ar-
tikel 25 van de modelovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, is het integendeel 
aan de verzekeringnemer of de verzekerde, die aanvoert dat in zijn voordeel van 
de regeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, 
om te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereen-
komst.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat voor het motorrijtuig waarmee het onge-
val veroorzaakt werd een W.A.M.-verzekering werd gesloten bij de eiseres en 
dat de eiseres ter uitvoering van die overeenkomst de slachtoffers van een ver-
keersongeval  dat  veroorzaakt  werd door de verweerder in staat  van dronken-
schap aan het stuur, heeft vergoed. Het beslist dat de regresvordering van de ei-
seres tegen de verweerder ongegrond is omdat zij niet bewijst dat zij zich in de 
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal heeft voorbehouden.

Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-
vankelijk verklaard.

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

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

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

9 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De 
Bruyn en Wouters.
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Nr. 132

3° KAMER - 12 maart 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEGRIP - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - DRINGENDE 
REDEN - TERMIJN

Het  bestreden  arrest  is  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed  wanneer  het,  zonder 
uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid van het feit dat aangevoerd  
wordt tot staving van een ontslag om een dringende reden die de arbeidsovereenkomst  
beëindigt, beslist dat een van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten  
binnen  de  wettelijke  termijn  van  drie  dagen  vóór  de  beëindiging  is  gepleegd,  maar  
verzuimt te vermelden dat, volgens het arbeidshof, hetzij de werkgever pas binnen de  
drie dagen vóór het ontslag om dringende redenen voldoende kennis verworven heeft  
over de feiten die dat ontslag verantwoorden, hetzij een van de feiten, die het arbeidshof  
dient op te geven, zich binnen die termijn heeft voorgedaan1. (Art. 149, Gw. 1994)

(GEORGE ET COMPAGNIE nv T. D. e.a.; D. T. GEORGE ET COMPAGNIE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0162.F – S.04.0190.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, dat op 13 mei 2004 is gewe-
zen door het Arbeidshof te Luik.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op de al-
gemene rol is ingeschreven onder het nummer S.04.0162.F:

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest oordeelt:
"[De eiseres] heeft bij de onderzoeksrechter te Verviers tegen, met name, de [eerste 

verweerder] een strafrechtelijke klacht neergelegd met burgerlijke-partijstelling wegens 
bodemvervuiling, schending van de artikelen 51, 52, 53 en volgende van het Waals De-
creet van 27 juni 1996 en elk ander misdrijf dat uit het onderzoek zou blijken. Hierin 
wordt gezinspeeld op het feit dat de 'management letter' die ondertekend werd door de 
[eerste verweerder] een valsheid in geschriften zou kunnen zijn. Deze zaak is nog steeds 
hangende;

Naast  deze  strafprocedure  hebben  de  Arbeidsrechtbank  te  Luik  en  nu  ook  het 
[arbeids]hof in hoger beroep kennisgenomen van verschillende vorderingen [...] die recht-

1 Zie Cass., 13 jan. 2003, AR S.01.0179.F, nr 28. 
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streeks of onrechtstreeks gegrond zijn op de arbeidsverhouding die heeft bestaan tussen 
[de eiseres] en de [eerste verweerder];

[De eiseres] beroept zich op het beginsel volgens welke de strafvervolging de burgerlij-
ke zaak schorst en op de regel van openbare orde die vastgelegd is in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, en vordert het [arbeids]hof aldus in algemene bewoordingen om de uit-
spraak aan te houden. Dit beginsel is evenwel slechts van toepassing voor zover de bur-
gerlijke rechtsvordering gegrond is op aangelegenheden die ze met de strafvordering ge-
meen heeft. Die voorwaarde moet bij elke vordering worden onderzocht", 

en
"Diezelfde verwijten of, op zijn minst, verwijten die verband houden met die welke 

vermeld worden in de strafrechtelijke klacht, worden door [de eiseres] als zwaarwichtige 
fout tot staving van het ontslag van de [eerste verweerder] om dringende redenen aange-
voerd;

De [eerste verweerder] betwist die dringende reden en heeft een vordering tot toeken-
ning van een opzeggingsvergoeding bij de arbeidsgerechten aanhangig gemaakt;

Er zijn dus twee rechtsplegingen hangende, een burgerlijke en een strafrechtelijke, die 
op dezelfde verwijten gegrond zijn;

Er bestaat dus in beginsel een risico op tegenstrijdigheid tussen de strafrechtelijke en de 
burgerlijke beslissing;

Artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt evenwel dat het ontslag om een 
dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkda-
gen bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

Door alleen te onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet se-
dert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, doen de arbeidsgerechten geen uit-
spraak over het bestaan van die feiten en over hun dringend karakter. Een mogelijke te-
genstrijdigheid tussen de strafrechtelijke  en de burgerlijke  beslissing en,  bijgevolg,  de 
miskenning van het beginsel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst, 
[zijn] uitgesloten;

Pas wanneer de arbeidsgerechten vaststellen dat de rechtspleging regelmatig was ge-
schied, moeten zij [onderzoeken] of het feit tot staving van het ontslag al dan niet is aan-
getoond en of die omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de werkgever 
en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. In dat geval en op dat 
ogenblik bestaat er dan een risico op tegenstrijdigheid tussen [hun] beoordeling en die van 
de strafgerechten en moeten ze derhalve de uitspraak aanhouden tot de strafzaak is afge-
handeld",

en
"Die beginselen, samen met het feit dat het [arbeids]hof in de huidige stand van de 

rechtspleging, op straffe van miskenning van het beginsel dat de strafvervolging de bur-
gerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het 
ontslag, niet sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, zonder uitspraak te doen 
over het bestaan van de feiten en hun zwaarwichtigheid, hebben tot gevolg dat het [ar-
beids]hof alleen mag nagaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die deel uitma-
ken van de dringende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie dagen vóór 
de beëindiging van de overeenkomst;

[De eiseres] verwijt de [eerste verweerder] in haar brief van 8 juli 1999 dat de uitleg die 
hij op 5 juli 1999 heeft gegeven, volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële func-
tie had, slechts een bediende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats 
te Verviers, niet aanvaardbaar was wat betreft het feit dat hij in zijn brief van 16 februari 
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1998 geen melding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de 
herhaalde verzoeken [van de eiseres], belangrijke brieven had verzwegen of het betrokken 
dossier sindsdien had doodgezwegen;

In haar conclusie verwijst [de eiseres] naar stuk 4 van haar dossier en naar stuk 15 van 
het dossier van de [eerste verweerder], die volgens haar zouden aantonen dat de [eerste 
verweerder] sinds 1991 op de bouwplaats te Verviers toezicht hield en sinds 27 januari 
1997 de functie van directeur uitoefende; 

Het [arbeids]hof stelt dus vast, zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de 
zwaarwichtigheid van het aangevoerde feit, dat één van de door [de eiseres] aan de [eerste 
verweerder] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindi-
ging is gepleegd;

Het [arbeids]hof beslist dus om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten 
geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen hebben",

en
"Uit de stukken 93-95 van het dossier van de [eerste verweerder] blijkt dat [de eiseres] 

drie extralegale pensioenplannen opgezet heeft waarop de [eerste verweerder] verplicht 
moest intekenen;

Aanhangsel nr. 3 van het reglement van het eerste plan definieert de jaarlijkse bezoldi-
ging die als grondslag voor de berekening dient, als veertien maal de bezoldiging van de 
maand januari, zonder plafond;

De enige jaarpremie van het tweede plan wordt vastgesteld op 182.700 frank en is vol-
ledig ten laste van [de eiseres];

Het reglement van het derde plan definieert de jaarlijkse basisbezoldiging als 12,85 
maal de bezoldiging van de maand januari, verhoogd met de gratificaties;

Het wordt niet betwist dat [de eiseres] de premies van die groepsverzekeringen niet ge-
stort heeft en deze worden door de [eerste verweerder] in het kader van de huidige proce-
dure gevorderd. Het betreft een totaalbedrag van 25.415,42 euro;

Die vordering heeft niets uitstaande met de gelijklopende strafprocedure. De uitspraak 
dient niet aangehouden te worden;

De rechtsvordering is gegrond, zowel in beginsel als wat betreft de berekening, zoals 
verricht door de [eerste verweerder]",

en het arrest veroordeelt de eiseres vervolgens om aan de eerste verweerder een totaal-
bedrag van 25.415,42 euro te betalen aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen, 
onder aftrek van de sociale en fiscale afhoudingen en verhoogd met de wettelijke interest.

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest laat het verweer onbeantwoord waarin de eiseres aanvoerde dat "artikel II 

van de drie vermelde groepsverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat 'de verzekerde niet 
langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij ontslagen wordt [...] we-
gens een zwaarwichtige fout'" en dat "[de eerste verweerder] in beginsel dus geen enkel 
recht op die overeenkomsten meer kan doen gelden".

Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De rechtsvordering van de eerste verweerder strekte er met name toe de eiseres te doen 

veroordelen  om hem  een  bedrag  van  25.415,42  euro  aan  werkgeversbijdragen  in  de 
groepsverzekeringen te betalen.
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Die werkgeversbijdragen vloeien voort uit drie, door de eiseres voorziene extralegale 
pensioenplannen die geregeld werden door drie overeenkomsten die de eiseres met de 
vennootschap Intégrale gesloten had en met als titel, respectievelijk, "Reglement van het 
extralegale pensioenplan ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van het di-
rectiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie", "Reglement van het 
aanvullende extralegale pensioen ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van 
het directiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie" en "Reglement 
van het extralegale pensioenplan ten bate van het personeel van het algemene directie van 
de naamloze vennootschap George et Compagnie", hierna de "extralegale pensioenplan-
nen".

Artikel II, §2, tweede lid, van elk van de extralegale pensioenplannen bepaalt dat "de 
verzekerde niet langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij door het 
bedrijf  zonder  opzegging en zonder  vergoeding  wegens  zwaarwichtige  fout  ontslagen 
wordt in de zin en met naleving van de sociale wetgeving".

Het arrest beslist dat de vordering van de eerste verweerder tot betaling van het bedrag 
van 25.415,42 euro "niets uitstaande heeft met de gelijklopende strafprocedure. De uit-
spraak dient niet aangehouden te worden".

Nochtans stelt het arrest daarnaast ook vast dat "diezelfde verwijten of, op zijn minst, 
verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in de strafrechtelijke klacht, 
door [de eiseres] als zwaarwichtige fout tot staving van het ontslag van de [eerste ver-
weerder] om dringende redenen aangevoerd worden".

Het arrest beslist derhalve terecht dat het, om de regel niet te miskennen volgens welke 
de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst (artikel 4 van de wet van 17 april 1878 hou-
dende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering), in deze stand van de 
rechtspleging alleen mag nagaan of de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet 
sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had. Nadat het arrest die vraag ontken-
nend beantwoord heeft, en gezien het geen uitspraak kan doen over het bestaan van de 
aangevoerde feiten en over de zwaarwichtigheid ervan, beslist het de uitspraak aan te hou-
den zolang de strafgerechten geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen 
hebben.

Het arrest veroordeelt de eiseres niettemin om aan de eerste verweerder een bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen.

Aldus beslist het dus impliciet maar zeker dat de eerste verweerder niet om een drin-
gende reden is ontslagen.

De eerste verweerder wordt immers het voordeel ontzegd van de werkgeversbijdragen 
die door de eiseres verschuldigd zijn ter uitvoering van de drie extralegale pensioenplan-
nen, indien hij regelmatig om een dringende reden is ontslagen. Indien het bestreden ar-
rest geoordeeld had dat de eerste verweerder regelmatig om een dringende reden was ont-
slagen,  dan  had  het  de  eiseres  dus  niet  kunnen veroordelen  om hem een  bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen.

Het arrest dat de eiseres aldus veroordeelt, doet bijgevolg uitspraak over het bestaan 
van de feiten die tot staving van het ontslag worden aangevoerd en over de zwaarwichtig-
heid ervan, terwijl die feiten overeenkomen of op zijn minst verband houden met de ver-
wijten die de eiseres in de door haar aangevoerde strafrechtelijke klacht vermeldt, welke 
op het ogenblik van de uitspraak van het arrest nog hangende was.

Het arrest miskent derhalve de regel volgens welke de uitoefening van de burgerlijke 
rechtsvordering geschorst is zolang niet definitief uitspraak is gedaan over de strafvorde-
ring die vóór of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld en schendt bijge-
volg artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering.
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Het arrest is daarenboven tegenstrijdig.
Het beslist immers dat de vordering van de eerste verweerder tot betaling van het be-

drag van 25.415,42 euro "niets uitstaande heeft met de gelijklopende strafprocedure. De 
uitspraak dient niet aangehouden te worden", terwijl de veroordeling tot betaling van dat 
bedrag veronderstelt dat het arrest, op zijn minst impliciet, vaststelt dat de eerste verweer-
der niet regelmatig om een dringende reden is ontslagen en dat die vaststelling hem ver-
plicht om uitspraak te doen over het bestaan van de feiten die tot staving van het ontslag 
worden aangevoerd en over hun zwaarwichtigheid.

Toch beslist het arrest dat het geen uitspraak over die vragen kan doen en dat het de uit-
spraak moet aanhouden zolang de strafgerechten niet definitief uitspraak in de gelijklo-
pende strafzaak hebben gedaan.

Aangezien die tegenstrijdigheid tussen de redenen gelijkstaat met een gebrek aan moti-
vering, is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed en schendt het bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
De rechtsvordering van de eerste verweerder strekte er met name toe de eiseres te doen 

veroordelen  om haar  een  bedrag  van  25.415,42  euro  aan  werkgeversbijdragen  in  de 
groepsverzekeringen te betalen.

Die werkgeversbijdragen vloeien voort uit drie, door de eiseres voorziene extralegale 
pensioenplannen die geregeld werden door drie overeenkomsten die de eiseres met de 
vennootschap Intégrale gesloten had en met als titel, respectievelijk, "Reglement van het 
extralegale pensioenplan ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van het di-
rectiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie", "Reglement van het 
aanvullende extralegale pensioen ten bate van het directiepersoneel dat deel uitmaakt van 
het directiecomité van de naamloze vennootschap George et Compagnie" en "Reglement 
van het extralegale pensioenplan ten bate van het personeel van het algemene directie van 
de naamloze vennootschap George et Compagnie", hierna de "extralegale pensioenplan-
nen".

Artikel II, §2, tweede lid, van elk van de extralegale pensioenplannen bepaalt dat "de 
verzekerde niet langer het voordeel van de werkgeversbijdragen geniet indien hij door het 
bedrijf  zonder  opzegging  en  zonder  vergoeding wegens zwaarwichtige  fout  ontslagen 
wordt in de zin en met naleving van de sociale wetgeving".

Wanneer de eerste verweerder om een dringende reden ontslagen wordt, wordt hem dus 
het voordeel ontzegd van de werkgeversbijdragen die de eiseres ter uitvoering van de ex-
tralegale pensioenplannen dient te betalen en kan hij van de eiseres dus niet meer de beta-
ling van die bijdragen vorderen.

Het  arrest,  dat  de  eiseres  veroordeelt  om aan de eerste  verweerder  een bedrag van 
25.415,42 euro aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen te betalen, terwijl de 
eerste verweerder om een dringende reden was ontslagen en bijgevolg geen recht meer 
had op het voordeel van de werkgeversbijdragen die verschuldigd waren ter uitvoering 
van de drie extralegale pensioenplannen, miskent de verbindende kracht van die drie ex-
tralegale pensioenplannen, meer bepaald van hun artikel II, §2, tweede lid, en schendt bij-
gevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

De eiser voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep, dat op de algeme-
ne rol is ingeschreven onder het nummer S.04.0190.F:

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, inzonderheid eerste, tweede, derde en achtste lid, van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
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- artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  1°  stelt  als  regel  dat  de  strafvordering  de  burgerlijke  beslissing  slechts 

schorst voor zover er een risico op tegenstrijdige beslissingen bestaat en bevestigt het be-
roepen vonnis, in zoverre het beslist dat de rechtbank de middelen van de eiser met be-
trekking tot de regelmatigheid van de rechtspleging kon onderzoeken en 2° vernietigt het 
beroepen vonnis, in zoverre het in concreto uitspraak doet over de regelmatigheid van de 
procedure tot ontslag om dringende redenen en daarbij het recht van verdediging miskent, 
en beslist vervolgens om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten geen eind-
beslissing over de gelijklopende strafzaak gewezen hebben, op grond van alle redenen die 
thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald om de volgende re-
denen:

"a) Aanvang van de termijn - Beginselen
[...] Artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat ontslag om een drin-

gende reden niet meer zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn mag wor-
den gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen 
bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

De  termijn  van  het  ontslag om dringende redenen  dat  door  de  werkgever  gegeven 
wordt, begint te lopen op de dag waarop de persoon die bevoegd is om de overeenkomst 
te beëindigen, kennis krijgt van het geheel van de gegevens op grond waarvan de zwaar-
wichtigheid van de als dringende reden verweten feiten kan worden beoordeeld;

Zoals  V. Vannes (Le contrat  de travail  -  Aspects théoriques et  pratiques,  Bruylant, 
1996, 656 en 658) schrijft, kan de rechter dus beslissen dat de termijn pas na de ontdek-
king van bepaalde verzwarende omstandigheden is ingegaan; op die datum beschikte de 
persoon die de arbeidsovereenkomst beëindigde over alle gegevens om dit ook te doen 
(Cass., 18 februari 1980, Pas., I, 723; Cass., 23 mei 1973, J.T.T., 212);

Zoals het Hof van Cassatie beslist is 'het feit dat het ontslag wegens dringende reden 
rechtvaardigt, aan de partij die ontslag geeft, bekend, wanneer deze omtrent het bestaan 
van het aangevoerde feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen 
maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen ne-
men' (Cass., 14 mei 1979, J.T.T, 1980, 78; Cass., 28 februari 1983, Pas., 1983, I, 723; 
Cass., 22 januari 1990, J.T.T., 1990, 89; Cass., 5 november 1990, J.T.T., 1991, 155);

Bij de beoordeling van een dringende reden dient dus niet met één enkel feit rekening 
te worden gehouden, maar met alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kun-
nen maken in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;

De vereiste van de termijn van drie dagen belet de rechter niet om bij de beoordeling 
van de dringende reden rekening te houden met feiten die sedert meer dan drie dagen be-
kend zijn, voor zover een ander, in de ontslagbrief vermeld feit sedert minder dan drie da-
gen bekend is;

Het laatste feit hoeft op zich geen dringende reden te vormen in de zin van artikel 35. 
Wat het daarentegen wel moet zijn: 'un élément d'un comportement rendant immédiate-
ment et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles. Il faut donc 
que le fait connu dans le délai légal soit fautif' (Blondiau e.a., La rupture du contrat de tra-
vail - Chronique de jurisprudence [1988-1991], 497);
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b) Wat deze zaak betreft
Die beginselen, samen met het feit  dat  het [arbeids]hof, in de huidige stand van de 

rechtspleging, op straffe van miskenning van het beginsel dat de strafvervolging de bur-
gerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of de werkgever, op het ogenblik van het 
ontslag, niet sedert méér dan drie dagen kennis van de feiten had, [...] hebben tot gevolg 
dat het [arbeids]hof alleen mag nagaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die 
deel uitmaken van de dringende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie 
dagen vóór de beëindiging van de overeenkomst;

[De verweerster] verwijt de [eiser] in haar brief van 8 juli 1999 dat de uitleg die hij op 5 
juli 1999 heeft gegeven, volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële functie had, 
slechts een bediende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats te Ver-
viers, wat volgens hem verklaarde waarom hij in zijn brief van 16 februari 1998 geen mel-
ding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de herhaalde ver-
zoeken [van de verweerster], belangrijke brieven had verzwegen of het betrokken dossier 
sindsdien had doodgezwegen, niet geloofwaardig was;

In haar conclusie verwijst [de verweerster] naar stuk 4 van haar dossier en naar stuk 15 
van het dossier van de [eiser], die volgens haar zouden aantonen dat de [eiser] sinds 1991 
op de bouwplaats te Verviers toezicht hield en sinds 27 januari 1997 de functie van direc-
teur uitoefende;

Het [arbeids]hof stelt dus vast, zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de 
zwaarwichtigheid van het aangevoerde feit, dat één van de door [de verweerster] aan de 
[eiser] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is 
gepleegd;

Het [arbeids]hof beslist dus om de uitspraak aan te houden zolang de strafgerechten 
geen eindbeslissing in de gelijklopende strafzaak gewezen hebben".

Grieven
Krachtens artikel 35, achtste lid, van de wet van 3 juli 1978 en de artikelen 1315 van 

het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, staat het aan de werkgever 
te bewijzen dat hij de termijn heeft nageleefd die opgelegd wordt in het derde lid van dat 
artikel 35, krachtens hetwelk het ontslag slechts regelmatig is als een feit bekend geraakt 
binnen de termijn van drie werkdagen vóór het ontslag. De rechter dient dan te onderzoe-
ken of het feit, indien bewezen, foutief is. De rechter kan slechts op die voorwaarde het 
ontslag ontvankelijk verklaren en, bij de uitspraak over de gegrondheid ervan, op grond 
van alle in de ontslagbrief aangevoerde feiten en alle omstandigheden van de zaak oorde-
len of de voortzetting van de contractuele verhouding definitief onmogelijk was.

Indien de rechter daarentegen weigert het binnen de termijn van drie werkdagen ont-
dekte feit als foutief te erkennen, mag hij daarentegen noch de feiten die méér dan drie 
werkdagen vóór het ontslag hebben plaatsgevonden, noch de door de werkgeer aange-
voerde verzwarende omstandigheden onderzoeken.

In geval van voortdurende tekortkomingen staat het aan de rechter te onderzoeken of de 
werkgever de termijn heeft nageleefd waarbinnen de dringende reden moet worden aange-
voerd, door na te gaan of het verweten feit drie werkdagen voor het ontslag nog bleef 
voortduren.

Krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
mag de rechter die kennisneemt van de burgerlijke rechtsvordering niet nagaan of dat feit 
is blijven voortduren, indien zijn beslissing tegenstrijdig zou kunnen zijn met de beslis-
sing over de strafvordering.

De feiten die aan de eiser in de ontslagbrief verweten worden, bestaan hierin dat hij in 
zijn brief van 16 februari 1998 het milieudossier over de bouwplaats te Verviers doelbe-
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wust niet heeft vermeld (een dossier dat dagtekent van 1992 en dat "enkele maanden gele-
den" door de verweerster is ontdekt), dat hij in dat dossier, ondanks herhaalde verzoeken 
van de verweerster, belangrijke brieven heeft verzwegen die "onlangs" zijn verkregen, en 
het betrokken dossier sindsdien heeft doodgezwegen.

In haar conclusie erkende de verweerster dat er na 16 juni 1999 een volledig en gede-
tailleerd dossier was overhandigd "aan de rechthebbende ([dit wil zeggen de personen] 
met de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen)"; dat "de [verweerster], 
die tot op dat ogenblik geen volledig dossier in haar bezit had, geen beslissing met volle 
kennis van zaken kon nemen; [dat] [zij] het dossier dus terecht en overeenkomstig artikel 
35 van de wet van 3 juli 1978 grondig heeft onderzocht en enkele dagen later - met name 
op 5 juli 1999 - [de eiser] heeft ondervraagd alvorens een beslissing te nemen, ditmaal 
met volle kennis van zaken". Zij voegde hieraan toe dat "de personen die bevoegd zijn om 
[de eiser] te ontslaan, op 5 mei 1999 het bij het Waalse Gewest op naam van de [verweer-
ster] geopende dossier ontdekt hebben; [dat] [zij] pas na 16 juni 1999 en na [de eiser] her-
haaldelijk hierom te hebben verzocht, het volledige dossier met de tussen de [verweerster] 
en het Waalse Gewest gevoerde briefwisseling ontvangen hebben; [dat] rekening moet 
worden gehouden met het feit dat het onderzoek van het gehele dossier een zekere tijd 
vereist heeft (alsook met de omvang en de zwaarwichtigheid van dat dossier, wat een 
grondig onderzoek vereiste) en met het feit dat de heer B. R. in Frankrijk woonde, zodat 
het onderhoud met [de eiser] en met de andere betrokkenen pas op 5 juli 1999 kon plaats-
vinden; [dat] de personen die bevoegd waren om de overeenkomst te beëindigen, na die 
samenkomst de zekerheid hebben verkregen dat de voortdurende tekortkomingen die [de 
eiser] verweten werden, elke professionele samenwerking tussen [hen] en laatstgenoemde 
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakten". Zij preciseerde dat de personen die bin-
nen de vennootschap bevoegd waren om de overeenkomst te schorsen, pas na de onder-
vraging van de eiser begin juli 1999 met zekerheid hebben kunnen besluiten dat het feit 
dat de brief van 16 februari 1998 niet met de waarheid strookte, hun verborgen was ge-
houden en dat dit niet op toeval berustte.

De eiser betoogde daarentegen dat de verweerster van bij het begin op de hoogte was 
van de verontreiniging van de bouwplaats te Verviers; dat hijzelf slechts in beperkte mate 
en gedurende twee à drie maanden in 1991 verantwoordelijk was geweest voor de bouw-
plaats te Verviers; dat de persoon die tijdens de tussenkomst van het Waalse Gewest in 
1992 voor de bouwplaats verantwoordelijk was, de heer D. was en dat het dossier binnen 
de vennootschap door andere personen en niet door hem was beheerd; dat hij niet de vol-
ledige briefwisseling heeft  kunnen terugvinden toen hem gevraagd werd het volledige 
dossier over te leggen; dat hij die brieven aan het Waalse Gewest gevraagd heeft en ze op 
16 juni 1999 ontvangen had, en dat de verweerster sedert meer dan drie dagen vóór het 
ontslag over alle inlichtingen voor een eventueel ontslag om dringende redenen beschikte.

Eerste onderdeel
Het arrest laat het feit dat het binnen de drie dagen vóór het ontslag situeert, in het on-

zekere en bijgevolg of het een onmiddellijke dan wel een voortgezette tekortkoming be-
treft. Uit de lezing van de gronden van het arrest kan niet worden bepaald of het beslist 
dat het feit binnen de termijn van drie dagen plaatsgevonden heeft, dan wel dat de werk-
gever binnen die termijn van het feit  kennisgenomen heeft.  Daarenboven kan met die 
gronden niet worden bepaald of het arbeidshof thans beslist heeft dat het feit dat zich bin-
nen de termijn van drie dagen heeft voorgedaan foutief is, en kan zelfs niet worden afge-
leid dat het ontslag om dringende redenen regelmatig is. Het arrest stelt het Hof bijgevolg 
in de onmogelijkheid de wettelijkheid van de beslissing te onderzoeken in het licht van de 
artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals ze in de aanhef van het middel vermeld worden (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).
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Tweede onderdeel
Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat het feit, dat in de brief van 

8 juli 1999 aangevoerd wordt en dat volgens het arrest binnen de drie dagen vóór het ont-
slag heeft plaatsgevonden, hierin bestaat dat de eiser, op 5 juli 1999, in de aanwezigheid 
van de gerechtsdeurwaarder gelogen heeft toen hij beweerde dat hij in 1998 slechts een 
commerciële functie had, dat hij slechts een bediende was en dat die functie geen verband 
hield met de bouwplaats te Verviers, dan geeft het arrest van de brief van 8 juli 1999, die 
het volledig weergeeft en waarin enkel vermeld wordt dat de eiser, op die datum, geen ge-
loofwaardige uitleg over de hem verweten feiten heeft kunnen geven, een uitlegging die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan door hieruit zaken af te leiden die er niet in 
voorkomen en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die brief (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
Indien de omstandigheid dat de werknemer tijdens zijn ondervraging geen geloofwaar-

dige uitleg heeft kunnen geven over het feit of de feiten die de werkgever als dringende 
reden wilde aanvoeren, voor die werkgever en voor het gerecht een gegeven vormt op 
grond waarvan het bestaan van het feit en de zwaarwichtigheid ervan beoordeeld kan wor-
den en aldus de datum van kennisname van het feit bepaald kan worden, kan die omstan-
digheid niet als een onderscheiden fout worden omschreven die als dusdanig als een drin-
gende reden kan worden aangemerkt. In dergelijk geval zou, eensdeels, het feit en de ken-
nisname ervan worden verward, waardoor de termijn van drie dagen bedoeld in artikel 35, 
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 inhoudsloos wordt, en zou, anderdeels, het begrip 
'fout' in de zin van het eerste en tweede lid van dat artikel miskend worden, aangezien een 
ongeloofwaardige uitleg over een gedrag niet foutief is indien het gedrag dat zelf niet is.

Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het beslist dat het feit dat het binnen de 
termijn van drie dagen situeert, hierin bestaat dat de eiser in aanwezigheid van de ge-
rechtsdeurwaarder geen geloofwaardige uitleg heeft kunnen geven en dat dit feit, indien 
bewezen, foutief is, dan schendt het bijgevolg artikel 35, inzonderheid eerste, tweede en 
derde lid, van de wet van 3 juli 1978.

Het arrest, dat nu reeds beslist dat het gedrag van de eiser - met name dat hij geen ge-
loofwaardige uitleg heeft kunnen geven over de hem verweten feiten, meer bepaald dat hij 
in zijn brief van 16 februari 1998 het milieudossier over de bouwplaats te Verviers niet 
had vermeld of in dit dossier, ondanks de herhaalde verzoeken [van de eiseres], belangrij-
ke brieven heeft verzwegen en het betrokken dossier sindsdien heeft doodgezwegen - in-
dien bewezen een fout zou opleveren, hoewel het erkent dat "diezelfde verwijten of, op 
zijn minst, verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in de strafrechte-
lijke klacht, door [de verweerster] als zwaarwichtige fout tot staving van het ontslag van 
de [eiser] om dringende redenen worden aangevoerd", schendt artikel 4 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, een bepaling die de openbare orde raakt 
en die de rechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig wordt gemaakt, ver-
biedt uitspraak te doen over vragen die ook in de strafvordering gesteld worden.

Vierde onderdeel
Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat het feit dat het binnen de 

termijn van drie dagen situeert, hierin bestaat dat de eiser "het betrokken dossier sindsdien 
heeft verzwegen" en dat dit feit een fout oplevert, terwijl het vaststelt dat "diezelfde ver-
wijten of, op zijn minst, verwijten die verband houden met die welke vermeld worden in 
de strafrechtelijke klacht, door [de verweerster] als zwaarwichtige fout tot staving van het 
ontslag van de (verweerder) om dringende redenen worden aangevoerd", dan heeft het dit 
feit niet als foutief kunnen aanmerken zonder uitspraak te doen over punten die de burger-
lijke rechtsvordering met de strafvordering gemeen heeft. Het schendt derhalve artikel 4 
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van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en beslist bijgevolg niet 
wettig over het bestaan van een fout in de zin van artikel 35, inzonderheid eerste en twee-
de lid, van de wet van 3 juli 1978.

Vijfde onderdeel
In haar brief van 8 juli 1999 preciseerde de verweerster "dat zij enkele maanden gele-

den een dossier uit 1992 ontdekt had waaruit bleek dat de vennootschap van milieumis-
drijven werd beticht", terwijl de eiser dit dossier in zijn brief van 16 februari 1998 hele-
maal niet vermeld had. Zij betoogde dat de eiser de feiten doelbewust had verzwegen en 
wees erop dat, toen de heren v. H. en G. de eiser verzochten een dossier over deze zaak 
samen te stellen met de volledige briefwisseling zoals die van bij het begin was gevoerd, 
gebleken was dat een belangrijke brief niet in het dossier opgenomen was omdat de eiser 
deze niet had kunnen terugvinden en dat "[de eiser] de heren v. H. en G. pas na lang aan-
dringen de ontbrekende brief onlangs bezorgd heeft".

Uit de in de aanhef van het middel weergegeven passages van conclusies blijkt daaren-
boven dat de verweerster daarenboven uitdrukkelijk erkend heeft dat zij na 16 juni 1999 
het volledige dossier ontvangen heeft, het grondig heeft moeten onderzoeken en de onder-
vraging van de eiser heeft moeten uitstellen tot de personen die binnen de vennootschap 
bevoegd waren om de overeenkomst te beëindigen, die ondervraging konden verrichten.

Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het feit dat het binnen de termijn van 
drie dagen vóór het ontslag situeert, hierin bestaat dat de eiser belangrijke brieven in het 
dossier van de bouwplaats te Verviers verborgen heeft gehouden, dan werpt het een ge-
schil op die de partijen in hun conclusies uitgesloten hadden en schendt het bijgevolg arti-
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het het daarin vastgelegde be-
schikkingsbeginsel alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Zesde onderdeel
Indien het arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat wat binnen de termijn van 

drie dagen valt, niet één van de in de ontslagbrief aangevoerde feiten is maar wel de ken-
nisname van één van die feiten door de werkgever, dan ontslaat het arrest de verweerster 
onwettig van de verplichting om het bewijs te leveren van de datum waarop zij van de fei-
ten heeft kennisgenomen (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 35, achtste lid, van de wet van 3 juli 1978) en is het, 
bij gebrek aan antwoord op het omstandige, in de aanhef van het middel weergegeven 
verweer van de eiser met betrekking tot de aanvang van de termijn waarbinnen de ver-
weerster  van  die  feiten  kennisgenomen  heeft,  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest gericht.

Er bestaat grond tot voeging.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
S.04.0190.F :

Het middel

Eerste onderdeel

Het arrest wijst, op grond van de in het middel weergegeven redenen, op de 
"beginselen" die "de aanvang" regelen van de termijn bepaald in artikel 35, derde 
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lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en oor-
deelt vervolgens dat "die beginselen, samen met het feit dat het [arbeids]hof in 
de huidige stand van de rechtspleging, op straffe van miskenning van het begin-
sel dat de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst, alleen kan onderzoeken of 
de werkgever, op het ogenblik van het ontslag, niet sedert méér dan drie dagen 
kennis van de feiten had, zonder uitspraak te doen over het bestaan van de feiten 
en hun zwaarwichtigheid, tot gevolg hebben dat het [arbeids]hof alleen mag na-
gaan of ten minste één van de aangevoerde feiten die deel uitmaken van de drin-
gende reden, zich heeft voorgedaan binnen de termijn van drie dagen vóór de be-
ëindiging van de overeenkomst".

Het arrest, dat vervolgens vermeldt dat "[de verweerster] de [eiser] in haar 
brief van 8 juli 1999 verwijt dat de uitleg die hij op 5 juli 1999 heeft gegeven, 
volgens welke hij in 1998 slechts een commerciële functie had, slechts een be-
diende was en [zijn functie] geen verband hield met de bouwplaats te Verviers, 
wat volgens hem verklaarde waarom hij in zijn brief van 16 februari 1998 geen 
melding had gemaakt van voormeld milieudossier of in dit dossier, ondanks de 
herhaalde verzoeken [van de verweerster], belangrijke brieven had verzwegen of 
het betrokken dossier sindsdien had doodgezwegen, niet geloofwaardig was", be-
slist "zonder echter uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid 
van het aangevoerde feit, dat één van de door [de eiseres] aan de [eerste verweer-
der] verweten feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindi-
ging is gepleegd".

Het arrest, dat niet preciseert dat, volgens het arbeidshof, hetzij de verweerster 
pas binnen de termijn van drie dagen vóór het ontslag om dringende redenen vol-
doende kennis verworven heeft over de feiten die dat ontslag verantwoordden, 
hetzij één van die feiten, die het hof dient op te geven, zich binnen die termijn 
heeft voorgedaan, stelt het Hof aldus in de onmogelijkheid om zijn toezicht uit te 
oefenen en omkleedt zijn beslissing niet regelmatig met redenen.

Het onderdeel is gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 
die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.

Het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
S.04.0162.F:

Het tegen het cassatieberoep ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvan-
kelijkheid, door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Ge-
rechtelijk Wetboek tegen de tweede en de derde verweerders gericht: het cassa-
tieberoep is in die mate zonder belang:

Het arrest, dat oordeelt dat, ongeacht de uitspraak over de vorderingen van de 
eerste verweerder tegen de eiseres, de door laatstgenoemde tegen de tweede en 
de derde verweerder ingestelde vordering tot tussenkomst en vrijwaring niet ge-
grond kan zijn, bevestigt het beroepen vonnis dat die vordering ongegrond had 
verklaard en dat de verweerders buiten zake had gesteld, en veroordeelt de eise-
res om aan elk van hen een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding te 
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betalen.

Het enige middel dat de eiseres tot staving van het cassatieberoep aanvoert, oe-
fent geen kritiek op die beslissingen uit, waarop de vernietiging waartoe dat mid-
del zou kunnen leiden, geen uitwerking zou hebben.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Uit  de redenen die de aanneming van dat  middel  van niet-ontvankelijkheid 
verantwoorden, volgt dat een door de eiseres tegen de tweede en de derde ver-
weerder ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest eveneens on-
ontvankelijk zou zijn geweest.

De overige punten van het cassatieberoep

Het middel

Eerste onderdeel

Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de in dit onderdeel weer-
gegeven conclusie van de eiseres.

Het onderdeel is gegrond.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 
die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.

De tegenvordering van de tweede en de derde verweerders 

Aangezien blijkt dat die verweerders roekeloos in het geding zijn gebracht, is 
hun tegenvordering tot schadevergoeding gegrond binnen de in het dictum van 
dit arrest bepaalde grenzen.

Dictum

Het Hof,

Voegt de cassatieberoepen die onder de nummers S.04.0162.F en S.04.0190.F 
op de algemene rol zijn ingeschreven.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, enerzijds, beslist "dat één van de 
door [de naamloze vennootschap George et  Compagnie] aan [D.D.] verweten 
feiten binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is ge-
pleegd" en het, anderzijds, die vennootschap veroordeelt om aan D.D. een hoofd-
bedrag van vijfentwintig duizend vierhonderd vijftien euro en tweeënveertig cen-
tiemen te betalen aan werkgeversbijdragen in de groepsverzekeringen.

Verwerpt  het  cassatieberoep  dat  op  de  algemene  rol  onder  het  nummer 
S.04.0162.F is ingeschreven voor het overige.

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

Veroordeelt de naamloze vennootschap George et Compagnie in twee derde 
van de kosten die gemaakt zijn in de zaak S.04.0162.F van de algemene rol.
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Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Veroordeelt de naamloze vennootschap George et Compagnie om aan beide 
verweerders, J. B. en de naamloze vennootschap Société d'aval industriel, een 
vergoeding van duizend euro te betalen.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en Draps.

Nr. 133

3° KAMER - 12 maart 2007

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - RECHTSGROND WAAROP DE PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - 
GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,  
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 april 2006 is gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vorderin-

gen van de verweerders tegen de eiseres, bevestigt wat dat betreft het beroepen vonnis en 

2 Op het cassatieberoep van George et Compagnie nv (AR S.04.0162.F), concludeerde het O.M. dat 
de tegenvordering van de tweede en derde verweerders gegrond was ten belope van een vergoeding 
van minimum 2.000 euro voor elke verweerder.
1 Zie Cass., 28 feb. 2005, AR S.03.0105.F, nr 124; Cass., 18 dec. 2006, AR S.06.0068.F, nr 660.
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"verklaart die vorderingen niet verjaard en dus ontvankelijk".
Het verantwoordt die beslissing op grond dat "de eerste rechters terecht de rechtstreekse 

rechtsvordering van de derde afwijzen, ingesteld op grond van de verbintenis die de ver-
zekeraar had aangegaan in het kader van het derdenbeding (aangezien de verzekeraar de 
groepsverzekeringsregeling, zoals deze van kracht was, uitgevoerd heeft), en vervolgens 
geheel terecht oordelen dat de rechtsvordering gegrond was op derde-medeplichtigheid, 
bestaande in de schending, door de werkgever, van de artikelen 45 van de wet van 27 juni 
1969 en 4 van de 'Wet Colla', en dus op de professionele buitencontractuele aansprakelijk-
heid van de verzekeraar" en dat, "luidens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, een 
dergelijke vordering tot vergoeding van schade die gegrond is op een aansprakelijkheid in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, door verloop van vijf 
jaar verjaart vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van 
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke 
persoon".

Grieven
De rechter kan zijn beslissing niet gronden op een middel dat niet door de partijen is 

aangevoerd, zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren.
De verweerders hebben tot staving van de verwerping van de exceptie van verjaring die 

de eiseres opgeworpen had tegen de door de verweerders tegen haar ingestelde rechtsvor-
dering, niet aangevoerd dat die rechtsvordering binnen het toepassingsgebied van artikel 
2262bis van het Burgerlijk Wetboek viel, maar enkel dat hun rechtsvordering krachtens 
artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst verjaarde 
door verloop van drie jaar, terwijl de eiseres aanvoerde dat die rechtsvordering was ver-
jaard door verloop van dezelfde termijn van een jaar, bepaald in artikel 15 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, als die welke van toepassing is op de 
rechtsvordering die de verweerders tegen hun werkgever, de vereniging zonder winstge-
ving Cliniques universitaires Saint-Luc, hadden ingesteld.

Het arbeidshof kon zonder enige twijfel ambtshalve opwerpen dat de rechtsvordering, 
te dezen, geregeld werd door een norm die door geen van de partijen was aangevoerd, met 
name artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, maar alvorens over de toepassing van 
die norm op de feiten van de zaak uitspraak te doen, had het arbeidshof de partijen, en in 
het bijzonder de eiseres, de gelegenheid moeten geven hierover uitleg te verschaffen.

Nu het arbeidshof het debat hierover niet heropent of, op zijn minst, de partijen op de 
terechtzitting niet van deze kwestie op de hoogte brengt, om hen, in voorkomend geval na 
het uitstellen van de zaak, de gelegenheid te geven hierover debat te voeren, miskent het 
het recht van verdediging van de eiseres.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders aan het middel 
tegengeworpen : het middel vermeldt de schending van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek niet :

Het middel verwijt het arrest niet dat het de vordering geheel of gedeeltelijk 
afwijst op grond van een exceptie die de partijen voor het arbeidshof niet hadden 
aangevoerd, zonder een heropening van het debat te hebben bevolen, maar wel 
dat het de exceptie van de eiseres afwijst door te beslissen dat de tegen haar inge-
stelde vordering niet is verjaard op grond van een middel waarover de partijen 
geen debat hebben gevoerd en die zij niet heeft kunnen tegenspreken.



Nr. 133 - 12.3.07 HOF VAN CASSATIE 583 

Miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat in het middel vermeld wordt, 
zou, indien gegrond, op zich volstaan om tot vernietiging te leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het arrest vermeldt dat de vordering van de verweerders tegen de eiseres "ge-
grond was op derde-medeplichtigheid, bestaande in de schending, door de werk-
gever, van de artikelen 45 van de wet van 27 juni 1969 en 4 van de 'wet Colla', 
en dus op de professionele buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzeke-
raar", oordeelt vervolgens dat die vordering niet verjaard is op grond dat, "lui-
dens artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, een dergelijke vordering tot 
vergoeding van schade die gegrond is op een aansprakelijkheid in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van [datzelfde] Wetboek, door verloop van vijf jaar ver-
jaart vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen 
van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor 
aansprakelijke persoon".

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres be-
toogd heeft dat de rechtsvordering verjaard was krachtens artikel 15 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, terwijl de verweerders 
aangevoerd hebben dat hun vordering niet onderworpen was aan de in die bepa-
ling voorgeschreven verjaringstermijn van één jaar maar aan de verjaringstermijn 
van drie jaar, bepaald in artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovereenkomst, zonder dat enige partij aangevoerd had dat artikel 2262bis 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing was.

Het arbeidshof, dat het uit die bepaling afgeleide middel ambtshalve aanvoert 
zonder het aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, miskent het recht 
van verdediging van de eiseres.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van elke verweer-
der tegen de eiseres "niet verjaard en dus 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 feitenrechters 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
12 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Gérard en Heenen.
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Nr. 134

2° KAMER - 13 maart 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING - RECHTER DIE DE 
WIJZE VAN VERDEDIGING BEOORDEELT - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHTER DIE DE WIJZE VAN 
VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS 
- GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHTER DIE DE WIJZE VAN 
VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS 
- GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - STRAFRECHT - STRAFVORDERING - 
RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT VAN VERDEDIGING - 
RECHTER DIE DE WIJZE VAN VERDEDIGING BEOORDEELT - RECHTER DIE DE SCHIJN VERWEKT DAT 
ELKE VERDEDIGING ZINLOOS IS - GEVOLG

1º,  2º,  3º  en  4º  Het  recht  van verdediging  en  het  recht  van  eenieder  op  een eerlijke 
behandeling  van zijn  zaak  door  een onpartijdige  rechter,  waarbij  het  vermoeden van 
onschuld als uitgangspunt geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de 
beklaagde zich verdedigt tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat  
elke verdediging zinloos is1.  (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14, I.V.B.P.R.)

(A.)

ARREST

(A.R. P.06.1334.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-
onele Rechtbank te Leuven van 7 september 2006.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert aan dat de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel inza-
ke de onpartijdigheid van de rechter, inzake het recht van verdediging en inzake 
het vermoeden van onschuld hebben miskend en de artikelen 6.1 EVRM en 14 

1 Zie Cass., 24 aug. 1998, AR P.98.1007.N, nr 371; Cass., 9 okt. 2003, AR D.02.0008.N, nr 485.
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BUPO hebben geschonden.

Het middel leidt dit af uit één passage in het bestreden vonnis waarin de appel-
rechters onder de rubriek "2. Bespreking" het volgende zeggen: "In een nieuwe 
brief van 02 oktober 2005 werd de toon van de [eiser] grimmiger en een federaal 
ambtenaar onwaardig, zeker wanneer men weet dat het voorwerp van de discus-
sie een banale verkeersovertreding is."

2. Overeenkomstig de artikelen 6.1 EVRM en 14 BUPO heeft eenieder recht 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter waarbij 
het vermoeden van onschuld als uitgangspunt geldt.

3. Met de voormelde opmerkingen beoordelen de appelrechters de wijze waar-
op de eiser zich verdedigt tegen de telastlegging. Met hun oordeel dat "het voor-
werp  van  de  discussie  een  banale  verkeersovertreding"  is,  verwekken  ze  de 
schijn dat elke verdediging zinloos is.

Door aldus te oordelen hebben de appelrechters bij de eiser een indruk van 
vooringenomenheid verwekt en hebben ze de algemene rechtsbeginselen van het 
vermoeden van onschuld en van het recht van verdediging miskend.

Het middel is gegrond.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdend 
in hoger beroep.

13 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 135

2° KAMER - 13 maart 2007

1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BURGERLIJKE 
PARTIJ DIE NIET VERSCHIJNT TER TERECHTZITTING - GEVOLG

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
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BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET VERSCHIJNT TER TERECHTZITTING - GEVOLG

1º en 2º De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van  
de  burgerlijke  partijstelling,  welke  vordering  aldus  door  de  rechter  moet  worden  
beoordeeld1. 

(H. T. H.)

ARREST

(A.R. P.06.1687.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 20 november 2006.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Eerste middel

2. Het middel voert aan dat de verweerder, die als rechtstreeks dagende partij 
voor het hof van beroep verstek deed, voor dit rechtscollege geen burgerlijke 
vordering instelde en hem aldus meer werd toegekend dan deze partij vorderde.

3. De enkele omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt, houdt geen 
afstand in van de burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter 
moet worden beoordeeld.

Het middel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M. Swinnen, Antwerpen en I. Exelmans, Leuven.

1 Zie Cass., 31 mei 1995, AR P.95.0114.F, nr 271. 
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Nr. 136

2° KAMER - 14 maart 2007

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - ARTIKEL 65, TWEEDE LID, STRAFWETBOEK - TOEPASSINGSGEBIED - VOORTGEZET 
MISDRIJF - COLLECTIEF MISDRIJF

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEEN VERZEKERING - IN HET VERKEER 
BRENGEN OP DE OPENBARE WEG VAN EEN NIET-VERZEKERD VOERTUIG - MISDRIJF - SOORTEN - 
AFLOPEND MISDRIJF

3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - GEEN VERZEKERING - IN HET VERKEER BRENGEN OP DE OPENBARE WEG VAN EEN 
NIET-VERZEKERD VOERTUIG - MISDRIJF - SOORTEN - AFLOPEND MISDRIJF

1º Art. 65, tweede lid, Sw., doelt niet op het voortdurend misdrijf maar op het voortgezet  
misdrijf, ook geheten collectief misdrijf door eenheid van opzet1. 

2º en 3º Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de  
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen  
voortdurend  misdrijf.  Het  middel  dat  steunt,  wat  betreft  het  ontbreken  van  een 
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht2. (Artt. 1, 2, §1, 22, §§1, 
3 en 24, W.A.M.-wet) 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1521.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 24 oktober 2006 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 

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 Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het eerste middel:

De eiser heeft aangevoerd dat het in het verkeer brengen van een niet-verze-
kerd voertuig een voortdurend misdrijf is.

Het vonnis verwerpt die bewering door te beslissen "dat hier geen sprake is 
van een voortdurend misdrijf maar dat het om precieze feiten gaat".

De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser.

Voor het overige slaat artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek niet op het 

1 Zie Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0403.F, nr 300. 
2 Zie concl. O.M. in Pas. 2007, nr 136.
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voortdurend maar op het voortgezet misdrijf, ook collectief misdrijf door eenheid 
van opzet geheten.

Het is bijgevolg niet tegenstrijdig om de omschrijving van voortdurend mis-
drijf uit te sluiten terwijl men de voormelde wettelijke bepaling toch toepast.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Over het tweede middel:

Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg, in strijd met 
de voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend 
en geen voortdurend misdrijf.

Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een verzekering, op de be-
wering van het tegendeel, 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. 
14 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. H. Bary, Brussel.

Nr. 137

1° KAMER - 15 maart 2007

1º UITLEVERING - OPGESLOTEN VREEMDELING - AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN 
DOOR DE ADMINISTRATIE - VOORKOMING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - UITLEVERING - OPGESLOTEN VREEMDELING - 
AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN DOOR DE ADMINISTRATIE - VOORKOMING - 
RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - UITLEVERING - OPGESLOTEN 
VREEMDELING - AANTASTING VAN DE SUBJECTIEVE RECHTEN DOOR DE ADMINISTRATIE - 
VOORKOMING - RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2º en 3º De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de  
onrechtmatig schijnende aantastingen die de administratie bij  de uitoefening van haar 
discretionaire macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die  
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opgesloten is op grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen1.  
(Algemeen rechtsbeginsel  van de scheiding  der machten;  Artt.  5.1.f,  en 5.4,  Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 19, §1, Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 
1957; Art. 3, Uitleveringswet 1874; Art. 584, eerste lid, Ger.W.).

4º Niet ontvankelijk  is  het middel  dat  aanvoert  dat  een voorziening als bedoeld in  een  
bepaling van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, die het aanwijst, volgens de Belgische wetgever bij de kamer  
van inbeschuldigingstelling moet worden ingesteld en dat de rechter in kort geding niet  
bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voorziening zonder  
evenwel de schending aan te voeren van de wetsbepalingen waarbij die rechtscolleges 
bevoegd verklaard worden2. (Art. 1080, Ger.W.).

(BELGISCHE STAAT – MinvJustitie T. P.C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 september 2002 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 584, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 5, inzonderheid §4, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

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

- artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen;
- artikel 19, inzonderheid §1, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 

december 1957, goedgekeurd bij de wet van 22 april 1997.
Aangevochten beslissingen
Teneinde het hoger beroep van de eiser niet gegrond te verklaren, het te verwerpen, 

hem te veroordelen in de kosten en het beroepen vonnis te bevestigen dat hem had veroor-
deeld om de verweerder daadwerkelijk uit te leveren binnen acht dagen na de betekening 
van de beschikking, op straffe van een dwangsom van 100.000 frank (2.478,94 euro) per 
dag vertraging, herinnert het bestreden arrest vooreerst eraan dat "volgens (de eiser) de 
rechter in kort geding niet bevoegd is omdat de Belgische rechtscolleges niet bevoegd zijn 
om de voorlopige invrijheidstelling (van de verweerder) of de tenuitvoerlegging van de 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007.
2 Voor een uiteenzetting van de uit art. 1080 Ger.W. afgeleide regel volgens hetwelk het middel niet 
ontvankelijk  is  wegens  niet-vermelding  van alle  wetsbepalingen die  een weerslag  hebben op de 
vernietiging van de bestreden beslissing, zie Cass., 30 nov. 1998, AR S.97.0146.N, nr 496; over de 
beperkingen van die regel, zie Cass., 8 feb. 1988, AR 5999, nr 344. 
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uitlevering te bevelen, aangezien hij op het tijdstip van zijn verzoek met het oog op zijn 
uitlevering ter beschikking gesteld was van de uitvoerende macht, daar het door het bui-
tenlandse gerecht verleende bevel tot aanhouding door de raadkamer bij beschikking van 
13 september 1999 uitvoerbaar verklaard was". Vervolgens besliste het dat "volgens een 
vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie de betrokken vreemdeling, wanneer het door 
een buitenlandse rechterlijke overheid verleende bevel tot aanhouding met toepassing van 
artikel 3 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 uitvoerbaar verklaard is, met ingang 
van die datum ter beschikking staat van de uitvoerende macht die als enige bevoegd is 
om, na het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te be-
slissen of hij al dan niet aan het gerecht van zijn land moet worden overgeleverd; de rech-
terlijke macht is niet langer bevoegd om hem de voorlopige invrijheidstelling toe te staan 
(Cass., 25 juli 1989, A.C., 1988-89,nr. 645; Cass., 16 januari 1991, J.L.M.B., 1991, p. 
549; Cass., 1 juni 1994, J.T., 1994, p. 829; Cass., 28 april 1999, A.C., 1999, p. 590, nr. .

Het Hof van Cassatie heeft evenwel geen uitspraak gedaan over de vraag of de recht-
banken van de rechterlijke orde bevoegd zijn in het geval dat een persoon gevangen wordt 
gehouden nadat de uitvoerende macht tot uitlevering beslist heeft.

De rechterlijke macht waarborgt de rechten en fundamentele vrijheden die het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aan eenieder 
toekent .

Er dient te worden opgemerkt dat artikel 5.3 van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens niet van toepassing was op het geval (van de verweerder), aangezien dit artikel 
uitdrukkelijk betrekking heeft op het geval van een voorlopige hechtenis op grond van 
punt  1,  c,  van datzelfde  artikel,,  terwijl  (de  verweerder)  gevangen gehouden werd op 
grond van punt 1, f, van dat artikel, dat betrekking heeft op gevangenhouding met het oog 
op uitlevering (zie Cass., 16 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 549).

(De verweerder) voert aan dat, ook al zou de gevangenhouding bevolen zijn door de 
uitvoerende macht, dat feit op zich geen voldoende reden zou kunnen zijn om de rechter-
lijke macht onbevoegd te achten om kennis te nemen van een voorziening tegen de onwet-
tigheid van een gevangenhouding, aangezien die gevangenhouding afbreuk doet aan de 
subjectieve rechten van een persoon.

Artikel 5.4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden waarop (de verweerder) zich baseert luidt  als volgt:  "Een ieder, die 
door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht voorzie-
ning te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van 
zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding on-
rechtmatig is".

In strijd met artikel 5.3 heeft dit artikel een heel algemene strekking en is het van toe-
passing op alle gevallen van vrijheidsberoving, met inbegrip van het geval dat iemand ge-
vangen gehouden wordt met het oog op uitlevering, zoals ( de verweerder) (Pettiti, De-
caux en Imbert, "La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article 
par article", pp. 229 en 230; "La Convention européenne des droits de l'homme", akten 
van de studiedag van 16 november 1991, collectie "Droit et Justice", p. 62; G. Cohen-Jo-
nathan, "La Convention européenne des droits de l'homme", pp. 339 e.v.).

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft trouwens uitdrukkelijk beslist dat 
artikel 5.4 van toepassing is in geval een persoon gevangen gehouden wordt met het oog 
op uitzetting (arrest Chahal tegen Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996).

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft tevens beslist dat in geval van ge-
vangenhouding met het oog op uitlevering, de gevangenhouding alleen om redenen in 
verband met de uitleveringsprocedure verantwoord is.  Indien de rechtspleging door de 
overheid niet met de vereiste spoed wordt gevoerd, is de gevangenhouding niet langer 
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verantwoord gelet op artikel 5 §1, f, van het verdrag (arrest Quinn tegen Frankrijk van 22 
maart 1995, Public. Cour. Eur. D.H., reeks A, nr. 311; zie ook R. Ergec en P.F. Docquir, 
La Convention européenne des droits de l'homme, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 
2002, p. 137, nr. 71). 

Nog duidelijker vermeldt het Hof in het arrest De Wilde, Ooms en Versijp tegen België 
van 18 juni 1971 dat "indien de gevangenhouding door een administratief orgaan bevolen 
wordt, artikel 5 §4 de Staten ongetwijfeld de verplichting oplegt om aan de gevangen ge-
houden persoon de mogelijkheid te bieden zich tot de rechter te wenden" (in dit geval 
ging het over landlopers).

Uit het bovenstaande volgt dat het, gelet op het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, uitgesloten is dat de duur van de opsluiting 
van een persoon met het oog op uitlevering uitsluitend en volledig zou afhangen van de 
goede wil van de uitvoerende macht zonder enige mogelijkheid voor de betrokkene om 
een voorziening in te stellen bij de rechter.

Te dezen bleef (de verweerder) op grond van artikel 19 van het Europees Verdrag be-
treffende uitlevering, in weerwil van de beslissing tot uitlevering, in België vastgehouden 
voor de noden van een rechterlijke procedure betreffende andere feiten dan die welke hem 
in Duitsland waren verweten.

Geen enkel aanhoudingsbevel is evenwel tegen hem verleend in het kader van het on-
derzoek naar de in België gepleegde feiten.

Bijgevolg werd de vrijheidsberoving die (de verweerder) na de beslissing tot uitleve-
ring ondergaan heeft, nog altijd bevolen door een administratief orgaan en niet door een 
gerechtelijk orgaan.

Noch het Europees Verdrag betreffende uitlevering noch de uitleveringswetten voor-
zien evenwel in de mogelijkheid om de wettigheid van de handhaving van de gevangen-
houding te betwisten, wanneer de uitvoerbaarverklaring is uitgesproken en de vreemde-
ling gevangen gehouden blijft op grond van artikel 19 van het Uitleveringsverdrag zonder 
dat tegen hem een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

Aangezien de wetgever geen specifieke voorziening heeft ingevoerd of geen specifiek 
rechtscollege heeft aangewezen om van een dergelijke voorziening kennis te nemen, is de 
rechter in kort geding bevoegd om ervan kennis te nemen, mits de overige voorwaarden 
voor het kort geding eveneens vervuld zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 584, eerste 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uit-
spraak doet in alle zaken, wordt evenwel het uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt omtrent 
"die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt".

Artikel 3 van de uitleveringswet van 15 maart 1874 bepaalt dat de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde niet bevoegd zijn om, zelfs op grond dat de handhaving van de hechtenis 
niet langer redelijk is, de invrijheidstelling te bevelen van een vreemdeling die gevangen 
gehouden wordt op grond van een behoorlijk uitvoerbaar verklaard en aan de betrokkene 
betekend buitenlands aanhoudingsbevel, zelfs als tegen de beschikking van uitvoerbaar-
verklaring hoger beroep is ingesteld. Bij ontstentenis van hoger beroep tegen voormelde 
beschikking binnen vierentwintig uur te rekenen van de betekening ervan, staat de vreem-
deling tegen wie de uitleveringsmaatregel getroffen is vanaf die datum ter beschikking 
van de uitvoerende macht, die als enige bevoegd is om, na het advies van de kamer van 
inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te beslissen of hij al dan niet moet uitgele-
verd worden aan het gerecht van het land dat om zijn uitlevering verzoekt. Het staat der-
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halve niet langer aan de rechterlijke macht om de voorlopige invrijheidstelling van die 
vreemdeling toe te staan.

Dezelfde oplossing geldt als de vreemdeling een rechtscollege van de rechterlijke orde 
om zijn daadwerkelijke uitlevering verzoekt, daar een dergelijk verzoek eveneens een in-
breuk van de rechterlijke macht op de bevoegdheden van de uitvoerende macht impliceert 
op een ogenblik dat de rechterlijke macht niet langer bevoegd is om daarover uitspraak te 
doen.

Een dergelijk beroep op de gerechtelijke overheid kan trouwens niet gegrond worden 
op punt 4 van artikel 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 volgens hetwelk "een 
ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding 
onrechtmatig is", aangezien de rechter de eventuele leemtes van de wet niet mag opvullen 
door toepassing te maken van regels die onverenigbaar zijn met de wetten en beginselen 
waar zij zouden moeten worden ingevoegd, te dezen het algemeen rechtsbeginsel van de 
scheiding der machten, artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen en arti-
kel 19, §1, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 vol-
gens hetwelk de aangezochte Partij, nadat zij een beslissing over het verzoek tot uitleve-
ring genomen heeft, de overlevering van de opgeëiste persoon kan uitstellen opdat hij 
door haar vervolgd kan worden of, indien hij reeds veroordeeld is, op haar grondgebied 
een straf kan ondergaan wegens een ander feit dan dat waarvoor de uitlevering is ver-
zocht.

Uit het bestreden arrest blijkt dat : - de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel bij twee beschikkingen van 13 september 1999, de tegen de verweerder uitge-
vaardigde internationale aanhoudingsbevelen uitvoerbaar verklaard heeft en dat die inter-
nationale aanhoudingsbevelen en die twee beschikkingen van uitvoerbaarverklaring hem 
zijn betekend op 14 september 1999; - de verweerder op 29 september 1999 aan de procu-
reur des Konings te Brussel verklaard heeft dat hij afstand deed van de vervulling van de 
uitleveringsformaliteiten; - de minister van Justitie de uitlevering van de verweerder aan 
de Duitse overheid toegestaan heeft bij ministerieel besluit van 14 oktober 1999, dat voor 
kennisgeving en tenuitvoerlegging aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel is gezonden bij een schrijven van 22 oktober 1999, en de beslissing tot uitlevering 
aan de Duitse gerechtelijke overheid is medegedeeld in een schrijven van dezelfde dag; - 
de procureur-generaal in een brief van 2 februari 2000 aan de minister van Justitie schreef 
dat tegen de verweerder met name nog een onderzoek liep dat door onderzoeksrechter 
Van Espen werd gevoerd en waarvoor zijn aanwezigheid in België nog nodig was, welk 
antwoord op 7 februari 2000 aan de Duitse gerechtelijke overheid werd medegedeeld.

De uitvoerende macht was dus met uitsluiting van de rechterlijke macht als enige be-
voegd om te beslissen over de invrijheidstelling of de daadwerkelijke uitlevering van de 
verweerder.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat, om het hoger beroep van de eiser niet ge-
grond te verklaren en het beroepen vonnis te bevestigen waarbij  de eiser  veroordeeld 
wordt om de verweerder daadwerkelijk uit te leveren op straffe van een dwangsom, beslist 
dat noch het Europees Uitleveringsverdrag noch de wetten op de uitlevering voorzien in 
de mogelijkheid om de wettigheid van de handhaving van de gevangenhouding te betwis-
ten wanneer de uitvoerbaarverklaring is uitgesproken en de vreemdeling krachtens artikel 
19 van het Uitleveringsverdrag nog gevangen gehouden wordt zonder dat tegen hem een 
aanhoudingsbevel is verleend, en dat, aangezien de wetgever geen specifieke voorziening 
heeft ingevoerd of geen specifiek rechtscollege heeft aangewezen om van die voorziening 
kennis te nemen, de rechter in kort geding bevoegd is om ervan kennis te nemen, mits de 
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overige voorwaarden voor het kort geding eveneens vervuld zijn:
- artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 3 van de wet van 15 

maart 1874 op de uitleveringen schendt en het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten miskent aangezien, bij ontstentenis van een specifieke voorziening of van 
een specifiek, voor de kennisneming daarvan bevoegd rechtscollege, de hoven en recht-
banken van de rechterlijke orde niet bevoegd kunnen worden geacht terwijl alleen de uit-
voerende macht bevoegd is om de door de verweerder gevorderde maatregel te treffen;

- artikel 5, inzonderheid artikel 5 §4, van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november1950 en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, schendt door de uitlevering op grond van die 
bepaling te bevelen in strijd met de op de uitlevering toepasselijke bepalingen en beginse-
len, dat zijn het beginsel van de scheiding van de machten, artikel 3 van de wet van 15 
maart 1874 op de uitleveringen en artikel 19 van het Europees verdrag betreffende uitle-
vering van 13 december 1957;

- alsook bijgevolg artikel 19, inzonderheid §1, van het Europees Verdrag betreffende 
uitlevering van 13 december 1957.

Tweede onderdeel
Zelfs in de veronderstelling dat het beginsel van de scheiding der machten en artikel 3 

van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen geen beletsel zouden vormen voor de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht om uitspraak te doen over de gevangenhouding 
van de vreemdeling nadat de uitvoerende macht het uitleveringsbesluit genomen heeft, is 
die bevoegdheid volgens het bestreden arrest gegrond op artikel 5 §4 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volgens hetwelk 
"een ieder, die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht 
heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wet-
tigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangen-
houding onrechtmatig is".

Die bepaling kan evenwel geen toepassing vinden wanneer een vreemdeling, met het 
oog op zijn uitlevering, gevangen gehouden wordt ter uitvoering van een rechterlijke be-
slissing, of na de uitspraak van een rechterlijke beslissing, die precies de door die bepaling 
vereiste rechterlijke controle impliceert en die gewezen wordt volgens een procedure die 
de betrokkene alle waarborgen geboden heeft die de aard zelf van de maatregel van vrij-
heidsberoving vereist.

Artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen bepaalt dat "de 
uitlevering eveneens zal worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding 
of van iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde vreemde overheid 
verleend op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, voor dewelke ze 
werden verleend ,  en dat ze uitvoerbaar  worden verklaard door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vreemdeling in België verblijft of kan 
worden gevonden". Bovendien kan de betrokken vreemdeling tegen die beschikking van 
de raadkamer een voorziening instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

De verweerder werd te dezen in België gevangen gehouden op grond van een Duits 
aanhoudingsbevel, dat door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
uitvoerbaar verklaard was, en hij bezat de mogelijkheid een voorziening in te stellen tegen 
de beschikking van de raadkamer.

Daaruit volgt dat de verweerder tijdens de rechterlijke fase van de uitleveringsprocedu-
re voorziening heeft kunnen vragen bij de rechter in de zin van artikel 5 §4 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens, zodat het arrest niet wettig heeft kun-
nen beslissen dat de rechters nog bevoegd waren om uitspraak te doen over het al dan niet 
redelijk karakter van de gevangenhouding nadat de beslissing tot  uitlevering getroffen 
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was, zonder daardoor artikel 5 §4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed-
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955 alsook artikel 3, inzonderheid tweede lid, van de wet 
van 15 maart 1874 op de uitleveringen te schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel:

Zodra een vreemdeling opgesloten wordt op grond van artikel 3 van de wet 
van 15 maart 1874 op de uitleveringen sluiten noch het beginsel van de scheiding 
der machten noch de in het onderdeel aangewezen bepalingen de bevoegdheid 
van de rechterlijke macht uit om de onrechtmatig schijnende aantastingen van 
zijn subjectieve rechten, die de administratie bij de uitoefening van haar discreti-
onaire macht mocht hebben begaan, te voorkomen of te beëindigen.

Door erop te wijzen dat de vordering van de verweerder ertoe strekt dat de 
rechter uitspraak zou doen over de onrechtmatige aantasting van zijn subjectieve 
rechten door de eiser, verantwoordt het arrest de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Daar het  onderdeel  betoogt dat  de Belgische wetgever  de bevoegdheid om 
kennis te nemen van de voorziening, bedoeld in artikel 5§ van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft 
toegekend aan de kamer van inbeschuldigingstelling en dat de rechter in kort ge-
ding niet bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voor-
ziening,  zonder  evenwel  de  schending  aan  te  voeren  van  de  wetsbepalingen 
waarbij die rechtscolleges bevoegd verklaard worden, is het niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Wouters.

Nr. 138

1° KAMER - 15 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR 
DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - OPMERKINGEN VAN DE 
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BELASTINGPLICHTIGE - VERWERPING DOOR DE ADMINISTRATIE - KENNISGEVING AAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE - TER POST AANGETEKENDE ZENDING - FORMALITEIT - AARD

Uit  de  tekst  en  de  opzet  van  artikel  346,  vijfde  lid,  van  het  Wetboek  van  de  
Inkomstenbelastingen  1992  volgt  dat  het  gebruik,  dat  de  administratie  van  een  
aangetekende  zending  maakt  om te  voldoen  aan  haar  wettelijke  verplichting  om de  
belastingplichtige in kennis te stellen van de gehele of gedeeltelijke verwerping van zijn  
opmerkingen  in  zijn  antwoord  op  het  bericht  tot  wijziging  van  zijn  inkomsten,  geen 
substantiële formaliteit is1. (Art. 346, vijfde lid, W.I.B. 1992).

(L.G. T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0045.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 november 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er geen grond bestaat tot vernietiging van de litigieuze aanslag we-

gens schending van artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 
1992, op de volgende gronden:

- de in die bepaling voorgeschreven formaliteit is wel degelijk in acht genomen (wat 
was vastgesteld en bevestigd ter zitting)

- enkel de formaliteit van de aangetekende brief is niet in acht genomen (wat bewezen 
was)

- de partijen hadden toegegeven dat de [eiseres] op de hoogte was gebracht van de rede-
nen van de handhaving van de aanslag 

- het doel van de wetgever volgens hetwelk het aantal bezwaarschriften moest worden 
verminderd was aldus bereikt

- de door de eerste rechter aangenomen oplossing zou neerkomen op een buitensporig 
formalisme dat te dezen niet vereist was in het belang van de openbare orde. 

Grieven
Uit artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals 

het te dezen van toepassing is, volgt dat de door die bepaling voorgeschreven formaliteit 
van de aangetekende brief een substantiële formaliteit is.

Door vast te stellen dat die formaliteit niet was vervuld, heeft het hof van beroep der-
halve niet kunnen beslissen dat de door die wetsbepaling voorgeschreven formaliteit in 

1 Zie Cass., 21 jan. 1991, AR F.1919.N, nr 551; Le Fiscologue, 26 mei 2000, nr 755, "Procédure de 
rectification: l'administration doit motiver son refus", p. 2 tot 3. 
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acht genomen was.
Zulks, zelfs als ieder van de partijen zou toegeven dat de zending was verzonden en 

ontvangen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 be-
paalt dat ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, de administratie de 
belastingplichtige bij ter post aangetekende brief in kennis moet stellen van de 
redenen waarom zij geen rekening houdt met de opmerkingen of met sommige 
opmerkingen die de belastingplichtige heeft gemaakt in zijn antwoord op het be-
richt tot wijziging van zijn inkomsten.

Uit die tekst en uit de opzet ervan volgt dat de wetgever vooral heeft gewild 
dat  de  belastingplichtige  op  de  hoogte  zou  worden  gebracht  van  de  redenen 
waarom de administratie de door hem in zijn antwoord op het wijzigingsbericht 
voorgedragen opmerkingen geheel of gedeeltelijk verwerpt.

Het middel dat betoogt dat de aangetekende brief zelf een substantiële formali-
teit is, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die niet is ondertekend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.

Laat de kosten van de memorie van antwoord ten laste van de verweerder.
15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. H. Michel, Charleroi en T'Kint.

Nr. 139

1° KAMER - 15 maart 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ARREST OP VERWIJZING - DRAAGWIJDTE - RECHTER OP VERWIJZING - 
AANHANGIGMAKING - GRENZEN - MISKENNING - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERNIETIGING - 
OMVANG - RECHTER OP VERWIJZING - TAAK

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGRIP

1º Schending van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmacht  
van de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen levert op zichzelf een 
voldoende grond tot vernietiging op indien het middel gegrond was in zoverre het aan het  
bestreden arrest verwijt dat het de draagwijdte miskent van het arrest op verwijzing en 
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derhalve de mate waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is1.  (Art. 1110, 
Ger.W.).

2º Het staat aan de rechter op verwijzing zelf te bepalen in hoeverre hij van de zaak kennis  
neemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van voorziening2. (Art. 1110, Ger.W.).

3º In de regel is de vernietiging beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten 
grondslag ligt3. (Art. 1110, Ger.W.).

(S. C. T. E. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0571.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 december 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, rechtdoende op verwijzing ingevolge het op 15 
mei 1997 gewezen arrest van het Hof. 

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068 en 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres die ertoe strekt de verweerder 

te doen veroordelen om de helft van de buitengewone kosten voor het onderhoud van ie-
der van de kinderen ten laste te nemen.

Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt :
"De mate waarin de zaak bij het hof [van beroep op verwijzing] aanhangig is en het 

voorwerp waarover uitspraak moet worden gedaan, dienen te worden bepaald met inacht-
neming van de grenzen waarbinnen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 
juni 1996 is vernietigd door het arrest van het Hof van Cassatie van 15 mei 1997 en de 
zaak naar het hof [van beroep op verwijzing] werd verwezen, namelijk: het dictum waarin 
uitspraak gedaan wordt over de bijdrage van de (verweerder) in het onderhoud van zijn 
zonen, alsook over de kosten; aldus mag het hof [op verwijzing] geen uitspraak doen (...) 
over de vorderingen betreffende zijn bijdrage in de buitengewone kosten". Over de"bui-
tengewone kosten die verband houden met (de) school (van de kinderen), de sportbeoefe-
ning, autorijlessen, de heelkundige ingreep van E., orthodontiebehandelingen en eindestu-
diereizen mag het hof [op verwijzing] geen uitspraak doen".

Grieven
Krachtens artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft, ingeval cassatie 

1 Zie Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, nr 22.
2 Cass., 14 feb. 1991, AR 9109, nr 320. 
3 Zie Cass., 13 jan. 2005, AR C.04.0280.F, nr 22. 
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wordt uitgesproken met verwijzing, de verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste feite-
lijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft.

Wanneer het Hof van Cassatie een arrest vernietigt met verwijzing bevinden de partijen 
zich dus voor het hof waarnaar de zaak verwezen is in dezelfde toestand als waarin zij 
zich bevonden ten tijde van hun verschijning voor het hof [van beroep] dat de vernietigde 
beslissing gewezen heeft.

Wanneer de beslissing gedeeltelijk wordt vernietigd, neemt de rechter op verwijzing 
enkel kennis van de zaak binnen de grenzen van de verwijzing die door de omvang van de 
vernietiging worden bepaald.

Te dezen vorderde de eiseres voor het Hof van Beroep te Brussel dat het bedrag van de 
maandelijkse onderhoudsbijdrage van de verweerder zou worden verhoogd en dat de ver-
weerder zou worden veroordeeld om de helft van de buitengewone onderhoudskosten van 
de kinderen ten laste te nemen.

In zijn arrest van 7 juni 1996 had het Hof van Beroep te Brussel beide vorderingen ver-
worpen. De eiseres voerde in het cassatieberoep tegen die beslissing aan dat het hof met 
name niet had geantwoord op haar middel volgens hetwelk, in substantie, de buitengewo-
ne onderhoudskosten (waarin met name de kosten voor orthodontie voor drie van de vier 
kinderen begrepen waren) aanzienlijk waren, zodat zij voor de helft door de verweerder 
ten laste moesten worden genomen.

Het Hof beslist in zijn arrest van 15 mei 1997 dat het middel van de eiseres gegrond 
was en het vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 juni 1996 "in zo-
verre het uitspraak doet over de bijdrage van de verweerder in het onderhoud van zijn zo-
nen".

Die cassatie slaat dus niet alleen op de beslissing betreffende de maandelijkse onder-
houdsbijdrage van de verweerder voor de lopende onderhoudskosten voor  zijn  zonen, 
maar ook op de beslissing waarbij de vordering van de eiseres die ertoe strekt de verweer-
der te doen veroordelen om de helft van de buitengewone onderhoudskosten voor de kin-
deren te dragen, verworpen wordt.

In strijd met wat het bestreden arrest beslist diende het hof van beroep derhalve over 
laatstgenoemde vraag uitspraak te doen en kon het niet wettig weigeren daarvan kennis te 
nemen. 

...

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Over het door de verweerder tegen het middel aangevoerde middel van niet-
ontvankelijkheid in zoverre het is afgeleid uit de schending van artikel 1110, eer-
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek:

Het middel verwijt aan het bestreden arrest dat het de draagwijdte miskent van 
het verwijzend arrest van 15 mei 1997 wat betreft de omvang van de uitgespro-
ken vernietiging, alsook, derhalve, de mate waarin de zaak bij de rechter op ver-
wijzing aanhangig is.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is hieruit afgeleid dat het middel geen 
betrekking heeft op artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek en dat het geen 
melding maakt van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek heeft betrekking op de rechtsmacht 
van de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen.

Schending van die wetsbepaling zou, indien het middel gegrond zou zijn, op 
zichzelf een voldoende grond tot vernietiging opleveren.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel:

Krachtens artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek plaatst cassa-
tie met verwijzing de partijen, binnen de grenzen van de cassatie, terug in de 
staat waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd.

Het staat aan de rechter op verwijzing om zelf te bepalen in hoeverre hij van 
de zaak kennisneemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van cassatiebe-
roep.

In de regel is cassatie beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten 
grondslag ligt.

Uit het arrest van het Hof van 15 mei 1997 blijkt dat het enige, gegrond ver-
klaarde middel, aan het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 7 juni 1996 
verweet dat het niet alleen de verhoging van de door de eiseres voor de kinderen 
C, E. en O. gevorderde onderhoudsbijdragen verworpen had, maar ook "haar 
vordering om [de verweerder] te doen bijdragen in de buitengewone kosten" af-
gewezen had zonder te antwoorden op de door haar voor het hof van beroep 
neergelegde conclusie.

Door te beslissen dat "de vorderingen die ertoe strekken [de verweerder] te 
doen bijdragen in de uitzonderlijke of buitengewone kosten voor elk van de kin-
deren", bij het hof van beroep niet aanhangig waren, schendt het hof artikel 1110 
van het Gerechtelijk Wetboek.

In zoverre is het middel gegrond.

....

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de vordering die ertoe 
strekt de verweerder te doen bijdragen in de buitengewone kosten voor het on-
derhoud van zijn kinderen, niet bij het hof van beroep aanhangig is, de vordering 
tot verhoging van zijn aandeel in de gewone onderhoudskosten van zijn zonen 
verwerpt en 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 Bergen.
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15 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 140

1° KAMER - 16 maart 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - LANDBOUW - RESTITUTIES BIJ UITVOER - 
BETALINGSVOORWAARDEN - INVOER TOT VERBRUIK IN HET DERDE LAND - BEWIJS - VERKLARING 
VAN LOSSING - DRAAGWIJDTE

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - LANDBOUW - RESTITUTIES BIJ UITVOER - BETALINGSVOORWAARDEN - 
INVOER TOT VERBRUIK IN HET DERDE LAND - BEWIJS - VERKLARING VAN LOSSING - DRAAGWIJDTE

1º en 2º Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening  
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht  
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid-Staat, en waaruit blijkt dat het product  
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet  
opnieuw is  verladen  met  het  oog op wederuitvoer,  vormt  kennelijk  een weerlegbaar  
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming 
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht1. (Artt. 17 en 18, E.E.G.-Verordening 
nr  3665/87  van  de  Commissie  van  27  nov.  1987  houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten) 

(BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU T. SGS BELGIUM nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. In juni 1996 voerde tweede verweerster 13 ton bevroren rundvlees uit naar Libanon, 

waarvoor zij aanspraak maakte op landbouwrestituties op grond van de EG-Verordening 
nr.  781/96 van de Commissie  van  de  EG van  29  april  1996  “tot  vaststelling van de 
uitvoerrestituties in de sector rundvlees”.

De partij vlees werd aangegeven voor uitvoer naar derde landen onder dekking van 
twee aangiftes ten uitvoer.

Op 19 juli 1996 ging eiser over tot uitbetaling “bij voorschot” van de uitvoerrestituties 
aan tweede verweerster overeenkomstig artikel 22 van de EG-Verordening nr. 3665/87 
van  de  Commissie  van  27  november  1987  “houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten”.

Met het oog op de definitieve verwerving van de restituties diende tweede verweerster 
conform artikel  47 van laatst  vermelde verordening binnen de twaalf  maanden na de 
aanvaarding van de aangiftes ten uitvoer het bewijs voor te leggen dat de goederen in 
ongewijzigde  staat  effectief  in  Libanon  werden  ingevoerd.  Daarvoor  deed  tweede 
verweerster een beroep op eerste verweerster,  die als gespecialiseerde onderneming in 
controle en toezicht, in een verklaring van 19 juni 1987 bevestigde dat de goederen in 
Beiroet waren gelost en door de Libanese douane waren vrijgegeven ten verbruik voor 
menselijke consumptie.

Uit een onderzoek dat in de loop van 1998 en 1999 door de economische inspectie 
werd uitgevoerd bij eerste verweerster, bleek evenwel dat de goederen in Libanon niet ten 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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verbruik werden aangegeven,  doch dat  ze in  beschadigde toestand waren gelost  in  de 
haven van Beiroet waar de goederen na instemming van de Hogere Douaneraad werden 
vernietigd toen bleek dat de goederen ongeschikt waren voor menselijke consumptie.

Daarop vorderde eiser de aan tweede verweerster uitbetaalde landbouwrestituties terug 
van eerste verweerster, die als gespecialiseerde firma kon worden aangesproken op grond 
van  artikel  7  van  de  Verordening  nr.  2988/95  van  de  Raad  van  18  december  1995 
“betreffende  de  bescherming  van  de  financiële  belangen  van  de  Europese 
Gemeenschappen”. Eiser vorderde de terugbetaling van het voorschot, verhoogd met 15 
% om reden dat de restitutie in voorschot werd betaald, en met een sanctie van 2OO % 
aangezien opzettelijk onjuiste gegevens zouden zijn verstrekt.

Bij  het  bestreden  arrest  wordt  eisers  vordering  tegen  eerste  verweerster  ongegrond 
verklaard.

2.  In  het  eerste  onderdeel van  het  enig  middel  tot  cassatie  voert  eiser  aan  dat  de 
appelrechters de artikelen 5, lid 1, 17, leden 1 en 3, en 18 van de EG-Verordening nr. 
3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 hebben geschonden door te oordelen 
dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld, geacht 
moet worden te zijn geleverd door de verklaring die eerste verweerster op 19 juni 1997 
afleverde  en  die  door  het  hof  van  beroep  wordt  beschouwd  als  “een  verklaring  van 
lossing”  in  de  zin  van  artikel  18,  lid  2,  c  van  bedoelde  verordening,  ofschoon  de 
appelrechters  vaststelden  dat  de  douaneformaliteiten  voor  invoer  tot  verbruik  van  de 
bewuste goederen in Libanon de facto niet werden vervuld en integendeel de toegang van 
de  goederen  tot  het  Libanees  grondgebied  werd  geweigerd  en  de  goederen  werden 
vernietigd.

3. Eerste verweerster kan niet worden gevolgd waar zij opwerpt dat het onderdeel niet 
ontvankelijk  is  omdat  het  artikel  16  van  voormelde  verordening  niet  als  geschonden 
aanwijst, nu de aangevoerde schending van de artikelen 17 en 18 van deze verordening 
volstaat  om een  eventuele  cassatie  te  verantwoorden.  De  artikelen  17  en  18  bepalen 
immers de voorwaarden waaronder een gedifferentieerde restitutie kan worden toegekend.

4.  De EG- en EURATOM-Verordening nr.  2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 “betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen-
schappen” voorziet op een algemene wijze in maatregelen en sancties die moeten worden 
toegepast wanneer er bij de uitbetaling van voordelen aan marktdeelnemers op grond van 
de Europese wetgeving, onregelmatigheden worden begaan. Het bestreden arrest betwist 
niet dat deze verordening ook van toepassing is op de sector van de landbouwrestituties, 
zoals te dezen de landbouwrestituties die aan tweede verweerster werden uitbetaald voor 
de uitvoer van rundvlees naar een derde land, meer in het bijzonder naar Libanon.2

Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 13, lid 9, van de Verordening nr. 8O5/68 van 
de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, wordt een gedifferentieerde restitutie uitbetaald op voorwaarde dat het 
bewijs wordt geleverd dat de producten de bestemming hebben bereikt waarvoor de resti-
tutie is vastgesteld.3

2 In randnr. 2.3.1 op p. 19-21 van het bestreden arrest worden de desbetreffende bepalingen weerge-
geven.
3 Eiser voert in casu evenwel geen schending aan van deze bepaling.

Het verschil met niet-gedifferentieerde restituties wordt duidelijk verwoord in het arrest 
van het  Hof van Justitie  van 9 augustus 1994, inzake Boterlux, C-347/93. In randnrs.  21 en 22 
oordeelt  het  Hof:  “Bij  een niet-gedifferentieerde restitutie  daarentegen,  die wordt  toegekend ter  
dekking  van  het  verschil  tussen  de  prijs  van  een  product  in  de  Gemeenschap  en  die  in  de  
internationale handel, wordt het restitutiebedrag niet vastgesteld naar gelang van de invoermarkt  
waarvoor het product bestemd is. Om die reden verlangt artikel 6, lid 1, van verordening nr. 876/68  
enkel het bewijs dat het product uit de Gemeenschap is uitgevoerd.”
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Krachtens  artikel  5,  eerste  lid,  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  3665/87  van  de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, geldt voor betaling van 
de al dan niet gedifferentieerde restitutie niet alleen de voorwaarde dat het product het 
douanegebied van de Gemeenschap heeft  verlaten,  maar  ook dat:  a)  wanneer ernstige 
twijfel  bestaat  omtrent  de  werkelijke  bestemming van het  product,  of  b)  wanneer  het 
product opnieuw in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd als gevolg van het 
verschil  tussen het restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het bedrag van de 
rechten bij invoer voor eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten uitvoer wordt 
aanvaard, het product binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer 
is  aanvaard, in een derde land en, in voorkomend geval,  in een bepaald derde land is 
ingevoerd, tenzij het  tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren is gegaan. 
Deze  bepaling  stelt  verder  dat  in  deze  gevallen  artikel  17,  lid  3  en  artikel  18  van 
toepassing zijn.

Krachtens artikel 16, eerste lid, van die verordening wordt, in geval van toepassing van 
een gedifferentieerde restitutievoet naar gelang van de bestemming, de restitutie slechts 
betaald als de in de artikelen 17 en 18 vastgestelde bijkomende voorwaarden zijn vervuld.

Artikel 17, eerste lid, vereist in dit verband dat het product in ongewijzigde staat moet 
zijn ingevoerd in het derde land of in een van de derde landen waarvoor de restitutie is 
vastgesteld. Volgens artikel 17, derde lid, wordt het product als ingevoerd beschouwd 
wanneer de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in het derde land zijn vervuld.

Het  bewijs  dat  deze  formaliteiten  zijn  vervuld,  wordt  krachtens  het  te  dezen 
toepasselijk artikel 18, eerste lid, geleverd door overlegging van het douanedocument of 
een verklaring van lossing en invoer voor verbruik.

Artikel 18, tweede lid, van de verordening somt nog andere documenten op voor het 
geval dat de exporteur, na daartoe de nodige stappen te hebben ondernomen, de in het 
eerste lid aangegeven documenten niet kan verkrijgen of indien er twijfels bestaan over de 
authenticiteit van het overgelegd document. Artikel 18, lid 2, c) verwijst daarbij naar een 
verklaring van lossing die is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en 
toezicht gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid-Staat, en waaruit blijkt dat het 
product het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, 
niet opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer.

5. In onderhavige zaak gaat het hof van beroep ervan uit dat  niet  alleen het bewijs 
moest worden geleverd dat de goederen het douanegebied van de gemeenschap hebben 
verlaten, doch tevens dat het bewijs voorhanden moest zijn dat de goederen daadwerkelijk 
in Libanon werden ingevoerd.4

Hoewel in casu door het hof van beroep wordt vastgesteld dat de verklaring van eerste 
verweerster dd. 19 juni 1997 behalve de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 
tevens doch ten onrechte bevestigde dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de 
goederen voor menselijke consumptie op 3O december 1996 werden vrijgegeven, en in 
het bestreden arrest integendeel als vaststaand wordt aangenomen dat de toegang van de 
goederen  tot  het  Libanees  grondgebied  werd  geweigerd  en  de  goederen  werden 
vernietigd, wordt desondanks toch geoordeeld dat het bewijs dat de douaneformaliteiten 
voor  invoer tot  verbruik zijn  vervuld,  ‘geacht  moet worden te zijn geleverd” door de 
verklaring van lossing van 19 juni 1997, aangezien deze door het hof van beroep wordt 
beschouwd als een verklaring in de zin van artikel 18, lid 2, c, van de Verordening nr. 

4 Zie p. 22, 23 en vooral p. 24 van het bestreden arrest: “dat voor betaling van de gedifferentieerde 
restitutie dan ook vereist was dat het vlees binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte  
ten uitvoer is aanvaard en, in voorkomend geval, in een bepaald derde land is ingevoerd, tenzij het  
tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren is gegaan”.
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3665/87.
Het  hof  van  beroep  verantwoordt  deze  beslissing  door  erop  te  wijzen  dat  eerste 

verweerster weliswaar ten onrechte een verklaring van lossing en invoer voor verbruik 
opstelde in de zin van artikel 18, lid 1, b, van bedoelde verordening – waarbij ten onrechte 
werd  verklaard  dat  de  douaneformaliteiten  werden  vervuld  en  de  goederen  voor 
menselijke consumptie werden vrijgegeven - doch dat die verklaring hoe dan ook kon 
beschouwd  worden  als  een  verklaring  in  de  zin  van  artikel  18,  lid  2,  c,  van  die 
verordening, zodat de vervulling van de douaneformaliteiten niet meer effectief diende te 
worden vastgesteld, doch zonder meer kon afgeleid worden uit de omstandigheid dat de 
goederen werden gelost en het product het havengebied heeft verlaten of althans, voor 
zover bekend, met het oog op de wederuitvoer ervan, niet opnieuw is verladen.

Deze beslissing is echter niet naar recht verantwoord. Zoals eiser in cassatie aanvoert, 
mag lid 2, c van artikel 18 van de verordening immers geenszins als een onweerlegbaar 
vermoeden worden beschouwd van het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik zijn vervuld. 

Die bepaling schrijft  immers louter voor dat,  wanneer de exporteur de in lid 1 van 
artikel 18 vermelde documenten niet kan verkrijgen -wat te dezen overigens niet wordt 
vastgesteld door de appelrechters- of er twijfels bestaan omtrent de authenticiteit van die 
documenten, het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld, 
kan worden geacht  te  zijn  geleverd  door  overlegging van onder  meer  een  dergelijke 
verklaring van lossing. 

Inderdaad, indien de in controle en toezicht gespecialiseerde firma verklaart dat, voor 
zover haar bekend, de goederen niet opnieuw zijn verladen met het oog op wederuitvoer, 
dan is er kans en kan men vermoeden dat die goederen zijn ingevoerd in het derde land.

Het bewijs van de vervulling van de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik kan 
evenwel niet worden geleverd door overlegging van een dergelijke verklaring in gevallen, 
zoals ten deze, waarbij het vaststaat dat bedoelde formaliteiten niet werden vervuld, doch 
dat integendeel de toegang van de goederen tot het grondgebied van het derde land werd 
geweigerd, en de goederen werden vernietigd.

6. Dat artikel 18, lid 2, c, een weerlegbaar vermoeden behelst, kan ook afgeleid worden 
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in verband 
met het oude artikel 2O van de bij de Verordening nr. 3665/87 opgeheven Verordening nr. 
273O/79  van  de  Commissie  van  29  november  1979  houdende  gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen  inzake  het  stelsel  van  restituties  bij  uitvoer  voor 
landbouwproducten.

Artikel  2O,  lid  3,  van de Verordening nr.  273O/79 bepaalde dat  het  bewijs  dat  de 
douaneformaliteiten  zijn  vervuld,  wordt  geleverd  door  overlegging  van  het 
douanedocument  of  van  het  ‘certificaat  van  inklaring’.  Artikel  2O,  lid  4,  van  die 
verordening voorzag nog andere documenten voor het geval dat geen van de in lid 3 
aangegeven documenten door omstandigheden buiten de wil  van de exporteur konden 
worden overgelegd of dat die documenten onvoldoende werden geacht.

Met betrekking tot de bewijskracht van een ‘certificaat van inklaring’, oordeelde het 
Hof van Justitie bij arrest van 31 maart 1993 dat artikel 2O, lid 4, van de Verordening nr. 
273O/79 aangeeft dat andere documenten kunnen worden overgelegd, indien de in lid 3 
van dat artikel vermelde documenten onvoldoende worden geacht. Volgens het Hof van 
Justitie volgt hieruit dat het certificaat van inklaring, hoewel een belangrijker middel dan 
de in artikel 2O, lid 4, van Verordening nr. 273O/79 genoemde documenten voor het be-
wijs dat invoer heeft plaatsgevonden, niettemin geen onweerlegbaar bewijs vormt. Het 
Hof van Justitie besluit daaruit dat de normaal aan het certificaat van inklaring klevende 
bewijskracht kan komen te vervallen, wanneer er goede gronden zijn om te betwijfelen of 
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de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming hebben bereikt en al-
daar in de handel zijn gebracht.5

Indien onder de oude regelgeving een certificaat van inklaring een weerlegbaar bewijs 
vormt van de vervulling van de douaneformaliteiten, vormt een verklaring van lossing, in 
de zin van artikel 18, lid 2, c, van de Verordening nr. 3665/87, mutatis mutandis eveneens 
een weerlegbaar bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk het land van bestem-
ming hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht.6

7.  Voorts  blijkt  uit  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen dat het van essentieel belang is dat de met de gedifferentieerde restitutie 
gesteunde producten de markt van bestemming werkelijk bereiken en aldaar in de handel 
worden gebracht.

Zo oordeelde het Hof van Justitie meermaals dat het stelsel van gedifferentieerde resti-
tuties tot doel heeft de markten van de betrokken derde landen toegankelijk te maken of te 
houden, waarbij de differentiatie van de restitutie berust op de wens rekening te houden 
met de bijzonderheden van iedere invoermarkt waarop de Gemeenschap zich wil doen 
gelden.7

In een recent arrest van 21 juli 2OO5 oordeelde het Hof van Justitie in deze context dat 
aan het stelsel van gedifferentieerde restituties de bestaansgrond zou komen te ontvallen 
wanneer het ter verkrijging van een hoger restitutiebedrag zou volstaan dat de waar een-
voudig werd gelost zonder de markt van het bestemmingsgebied te bereiken en dat dit de 
reden is waarom artikel 17, lid 3, van de Verordening nr. 3665/87 de betaling van de ge-
differentieerde restitutie afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de douaneformaliteiten 
voor invoer tot verbruik in het derde land zijn vervuld, aangezien de vervulling van die 
formaliteiten in beginsel waarborgt dat de waren daadwerkelijk toegang hebben tot de 
markt van het bestemmingsgebied.8

Steeds in dezelfde context oordeelde het Hof van Justitie dat waar het product in begin-
sel eerst toegang krijgt tot de markt van bestemming nadat de inklaringsformaliteiten zijn 
vervuld, het met het oog op betaling van de gedifferentieerde restitutie niet kan worden 
geacht te zijn ingevoerd in het land van bestemming wanneer het voor de inklaring ervan 
is vernietigd.9

5 H. v. J. EG, 31 maart 1993,Möllman-Fleish, C-27/92.
6 Art. 2O, lid 3 van de Verordening nr. 273O/79 bevat immers een gelijkaardige bepaling als artikel 
18, eerste lid, van de Verordening nr. 3665/87, terwijl art. 2O, lid 4 van de eerstgenoemde verorde-
ning een analoge bepaling behelst als art. 18, lid 2, van laatstgenoemde verordening.
7 H.v.j.  EG,  21 juli  2OO5,  Eichsfelder  Schlachtbedrieb,  C-515/O3;  31 maart  1993,  Moellmann-
Fleisch, C-27/92; 11 juli 1984, Dimex, 89/83; 2 maart 1977, 44/76, Eier-Kontor; 2 juni 1976, Eier-
Kontor, 44/76; 9 augustus 1994, Boterlux, C-347/93.
8 H.v.j. EG, 21 juli 2OO5, Eichsfelder Schlachtbedrieb, C-515/O3.
9 H.v.j. EG, 11 juli 1984, inzake Dimex, nr. 89/83. Dat arrest oordeelt verder:
“18. Hetzelfde geldt wanneer de vernietiging of wederuitvoer plaatsvindt nadat in het land van be-
stemming de formaliteiten zijn vervuld waarvan dat land de inklaring of verhandeling van het pro-
duct op zijn grondgebied afhankelijk stelt, voor zover de vernietiging of wederuitvoer van het pro-
duct een uitvloeisel is van beslissingen, door de bevoegde diensten van het land van bestemming ge-
nomen tijdens de vervulling van die formaliteiten, en voor zover het bederf dat daarvoor de reden is,  
voor de vervulling van die formaliteiten is opgetreden. Ook in dit geval immers is toegang tot de  
markt van bestemming feitelijk onmogelijk.
19. Op de derde vraag moet mitsdien worden geantwoord, dat een product dat na zijn lossing in het  
gebied van bestemming vernietigd of weer uitgevoerd moest worden, niet kan worden geacht te zijn  
ingevoerd in de zin van artikel 6, lid 2, van verordening nr. 876/68 juncto artikel 6, lid 1, van veror-
dening nr. 192/75, wanneer die vernietiging of wederuitvoer een uitvloeisel is van beslissingen, door  
de bevoegde diensten van het land van bestemming genomen tijdens de vervulling van de formalitei-
ten waarvan dat land de inklaring of verhandeling van het product op zijn grondgebied afhankelijk  
stelt, en wanneer het bederf dat daarvoor de reden is, voor de vervulling van die formaliteiten is op-
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8. Nu de appelrechters vaststelden dat in strijd met de verklaring van eerste verweerster 
van 19  juni  1997  de goederen in  bedorven toestand  zijn  gelost  in  Beiroet,  waar  hun 
toegang tot het Libanees grondgebied werd geweigerd en dat de goederen uiteindelijk de 
haven hebben mogen verlaten en op 3O december 1996 werden vernietigd, konden zij niet 
naar recht oordelen dat de douaneformaliteiten, overeenkomstig artikel 18, lid 2, c, van de 
Verordening nr. 3665/87 niettemin geacht moeten worden te zijn vervuld omdat voldaan 
werd aan de in dit artikel vereiste overlegging van een verklaring van lossing.

Het onderdeel komt gegrond voor in zoverre het schending aanvoert van artikel 18, 2, 
c, van de Verordening nr. 3665/87 nu de appelrechters een interpretatie hebben gegeven 
aan de verklaring van lossing die onverenigbaar is met de tekst van deze bepaling en de 
context van de toepasselijke Europese regelgeving waarin de bepaling dient te worden 
gesitueerd.

Nu de tekst van bedoelde bepaling duidelijk is en geen ruimte laat voor interpretatie, 
mede  gelet  op  voormelde  rechtspraak  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen, bestaat er ten deze, conform de ‘acte claire’ theorie, geen aanleiding 
toe  een  prejudiciële  vraag  te  stellen  zoals  door  eiser  in  ondergeschikte  orde  wordt 
voorgesteld.

Besluit  :   VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. C.05.0248.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Uit het arrest blijkt dat:

1. in juni 1996, de tweede verweerster bevroren rundvlees uitvoerde naar Liba-
non, dat daar op 9 juli 1996 aankwam;

2. in juli 1996, de eiser "gedifferentieerde" uitvoerrestituties aan de tweede 
verweerster "bij voorschot" uitbetaalde;

3. op 19 juni 1997, de eerste verweerster, een in de controle en toezicht gespe-
cialiseerde firma, een verklaring in de zin van artikel 18, 1, b) van de Verorde-
ning (EEG) nr.  3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 afleverde 
waarin werd bevestigd dat de goederen in Libanon door de douane waren vrijge-
geven ten verbruik;

getreden.” 
Artikel 6, lid 2, van verordening nr. 876/68 van 28 juni 1968 bevat een analoge bepaling als artikel 
13, lid 9, van verordening 8O5/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector rundvlees. Artikel 6, lid 1, van verordening nr. 192/75 betreft een 
gelijkaardige  bepaling  als  art.  5  van  de  verordening  nr.  3665/87  (Verorening  nr.  192/75  werd 
ingetrokken door verordening 273O/79, die op zijn beurt is ingetrokken door verordening 3665/87).



606 HOF VAN CASSATIE 16.3.07 - Nr. 140 

4. ingevolge een in 1998-1999 bij de eerste verweerster uitgevoerd onderzoek 
door het Ministerie van economische zaken bleek dat de goederen Beiroet in be-
schadigde toestand hadden bereikt, dat er werd beslist dat deze ongeschikt waren 
voor menselijke consumptie en dat ze na instemming van de Hogere Douaneraad 
werden vernietigd;

6. dienvolgens de eiser de aan de tweede verweerster betaalde landbouwresti-
tuties terugvorderde van de eerste verweerster, verhoogd met 15 pct. om reden 
dat de restitutie in voorschot werd betaald en met een sanctie van 200 pct. aange-
zien opzettelijk verkeerde gegevens zouden zijn verstrekt.

III. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5, leden 1 en 3, artikel 17, inzonderheid leden 1 en 3, artikel 18 en artikel 47, 

leden 2 en 4, van de EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 
1987 "houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties 
bij uitvoer voor land-bouwproducten", zoals van toepassing vóór de intrekking en de ver-
vanging ervan door artikel 54 van de gelijknamige Verordening nr. 800/1999 van 15 april 
1999, het voormelde 18 zoals van toepassing sinds het werd vervangen door artikel 1 van 
de EG-Verordening nr. 887/92 van de Commissie van 8 april 1992 en zoals van toepas-
sing sinds de wijziging door artikel 1 van de EG-Verordening nr. 2955/94 van de Com-
missie van 5 december 1994;

- artikel 1, lid 2, artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7 van de EG- en EURATOM-
Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 "betreffende de bescherming 
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen".

Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre het hoger beroep van de eer-

ste verweerster daarin gegrond werd verklaard, het bestreden vonnis wordt tenietgedaan, 
de eisers vordering tegen de eerste verweerster dienvolgens ongegrond werd verklaard en 
het anders of meergevorderde als ongegrond werd afgewezen. De appelrechters stoelen 
zich daarbij op de volgende overwegingen:

"2.2 De feiten:
2.2.1 (De tweede verweerster) heeft op 24 juni 1996 13 ton rundvlees naar Libanon uit-

gevoerd op basis van een uitvoer/prefixatiecertificaat AGREX n 05754, geldig van 14 mei 
1996 tot 31 juli 1996. Het rundvlees werd aangegeven voor uitvoer naar derde landen met 
aangifte EX1 n A 440601 onder opgave van de GN-code 0201 3000 100 en met aanspraak 
op restituties, door de douaneautoriteiten aanvaard op 24 juni 1996. Dit  gebeurde met 
twee aangiften voor resp. 11.500 kg en 1.500 kg.

Het vlees, geconditioneerd in 605 kartons, werd op 26 juni 1996 in een koelcontainer 
geladen aan boord van het zeeschip 'Mare Adriaticum II' met bestemming Beiroet, door 
de douane geviseerd op het T5-document n 621085 op 26 juni 1996.

2.2.2 Overeenkomstig de Verordening EEG 781/96 van de Commissie van 29 april 
1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees, zijn de restituties 
voor uitvoer van rundvlees naargelang de bestemming in casu Libanon, verschillend of 
'gedifferentieerd'.

De uitvoerrestitutie is een subsidie die, op basis van de noteringen of de prijzen van 
sommige landbouwproducten op de wereldmarkt, het verschil kan dekken tussen deze no-
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teringen en prijzen in de Gemeenschap in de mate die nodig is om de uitvoer naar derde 
landen mogelijk te maken.

De restitutie kan dezelfde zijn voor alle derde landen, of kan gedifferentieerd zijn naar-
gelang de bestemming. De Europese Commissie kan naargelang de bestemming hogere of 
lagere restituties instellen, dit om de uitvoer naar bepaalde landen of zones te stimuleren. 
Het volledig gedifferentieerde restitutiebedrag bestaat uit twee delen: (i) het restitutiebe-
drag dat geldt bij uitvoer naar derde landen, de zgn. 'minimale' restitutie, en (il) een aan-
vulling die geldt bij uitvoer naar sommige landen, dit is de zgn. 'gedifferentieerde' restitu-
tie.

In het eerste geval volstaat het in principe het bewijs van uitvoer uit de gemeenschap te 
leveren om zijn recht op restitutie te bewijzen. In geval van een gedifferentieerde restitu-
tie, is in principe het bewijs van invoer in het derde land van bestemming als bijkomend 
element vereist om recht te hebben op de aanvulling bovenop de minimale restitutie.

2.2.3 Op verzoek van (de tweede verweerster) betaalde (de eiser) op 19 juli 1996 de uit-
voerrestituties bij voorschot uit voor een bedrag van 33.010,96 euro (hetzij 1.245.398 + 
86.261 = 1.331.659 BEF) (dossiers A440601/A440602). (De tweede verweerster) stelde 
zoals voorgeschreven een zekerheid voor de goede uitvoering van de transactie, hetzij 
voor een waarde van 1.331.659 BEF + 15 pct., hetzij voor 1.531.408 BEF of 37.962,61 
euro. Inderdaad, kan vooruitbetaling van de restitutie worden gevraagd en bekomen van 
zodra de uitvoeraangifte is aanvaard, op voorwaarde zekerheid te stellen voor een bedrag 
gelijk aan het voorschot, verhoogd met 15 pct, in casu dus voor 115 pct. van het bedrag 
der restituties (zie artikel 22 Verordening EEG 3665/87).

2.2.4 De koelcontainer kwam in Beiroet aan op 9 juli 1996.
Alsdan werd onder douaneregime door de veterinaire diensten na monsterneming een 

bacterie in het vlees ontdekt. Als gevolg hiervan werd volgens (de eerste verweerster) de 
volledige lading als ongeschikt voor menselijke consumptie bevonden, door de bestem-
meling geweigerd en naderhand vernietigd.

Op verzoek van de ladingbelanghebbende werd door een Lloyd's deskundige ter plaatse 
tussen 20 en 31 juli 1996 een expertise uitgevoerd, waarin één en ander werd bevestigd. 
Geen enkele oorzaak van de ontstane schade werd vermeld doch wel het feit dat blijkbaar 
te alle tijde de in het cognossement voorgeschreven temperatuur van 0 C werd bewaard.

2.2.5 Teneinde definitief recht te hebben op de bekomen restituties, diende (de tweede 
verweerster) het bewijs van invoer in ongewijzigde staat in Libanon te leveren binnen de 
12 maanden na datum waarop de uitvoeraangifte is aanvaard.

Bij brief van 3 juni 1997 vroeg (de tweede verweerster) aan (de eiser) om een supple-
mentaire termijn om de vereiste bewijsstukken te kunnen voorleggen.

Aangezien (de tweede verweerster) niet in het bezit was van het vereiste document, 
heeft (de derde verweerster), de goederenverzekeraar, (de eerste verweerster) bij schrijven 
van 14 april 1997 verzocht haar correspondenten in Beiroet (Libanon) te benaderen ten-
einde een attest op te maken overeenkomstig artikel 18.1.b) van de Verordening (EEG) 
3665/87.

(De eiser) ontving op 8 juli 1997 de C.M.R.-vrachtbrief en het cognossement ABE011, 
en als bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer ten verbruik werden vervuld, een 
door (de eerste verweerster), een in controle en toezicht gespecialiseerde firma, op 19 juni 
1997 opgestelde verklaring van lossing zoals voorzien in artikel 18 van de Verordening 
(EEG) 3665/87. In deze verklaring bevestigt (de eerste verweerster) dat de goederen in Li-
banon door de douane werden vrijgegeven ten verbruik, en zulks op basis van de informa-
tie ontvangen van haar correspondenten te Beiroet.

(De eiser) gaf dienvolgens de zekerheid door (de tweede verweerster) gesteld op 8 ok-
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tober 1997 vrij vermits de regelmatigheid van de transactie was gebleken. (De eiser) kon 
zich op die zekerheid dus niet meer beroepen en kon deze niet meer laten verbeuren.

Gezien de restitutie in vooruitbetaling was ontvangen en (de tweede verweerster) haar 
dossier tot aanvraag, hierin begrepen de bewijzen van invoer in derde landen overeen-
komstig artikel 18, niet binnen de voorgeschreven termijn van één jaar had ingediend, 
moest overeenkomstig de artikelen 18 en 23 van de Verordening 3665/87 terugbetaling 
gebeuren van 15 pct. van de restitutie verhoogd met 15 pct. als boete. Dit werd door (de 
eisers) aan (de tweede verweerster) medegedeeld bij brief van 2 oktober 1997. De vrijga-
ve borg stelt dan ook deze bedragen in rekening op de zekerheid, hetzij 214.832 BEF 
(5.325,55 euro) en 14.880 BEF (368,87 euro). Dit werd door (de eiser) per brief bevestigd 
aan (de tweede verweerster) en rectificatie afrekening betekend op 2 juli 1999 met terug-
vordering, vermits slechts recht bestond op 85 pct. van de restitutie.

2.2.6 Ingevolge een in 1998-1999 bij (de eerste verweerster) door het Bestuur Econo-
mische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd onderzoek, bleek 
uit een fax van 17 juni 1997 van SGS Liban aan SGS Zelzate (te dezen de eerste verweer-
ster) dat de goederen niet ten verbruik werden aangegeven. De telefax van 17 juni 1997 
van SGS Libanon aan SGS Zelzate bevestigde namelijk (vrije vertaling door (de eiser)):

'Betreft: Aankomstencertificaat van bevroren rundvlees per M/V Mare Adriaticum ... 
Wij bevestigen het volgende. De vracht van 605 kartons bevroren ontbeend rundvlees ver-
pakt in 1 x 20 container... kwam aan in Beiroet Haven op 9 juli 1996. Het schip zette de 
desbetreffende container dezelfde dag aan land. Deze vracht bereikte Beiroet in bescha-
digde toestand. De vracht bleef in de aangelanden van de haven tot eind december 1996, 
tot werd beslist en bewezen dat deze ongeschikt was voor menselijke consumptie.

Bijgevolg werd bevolen deze te vernietigen ingevolge Memorandum referte 2752 ... na 
instemming te hebben bekomen van de Hogere Douaneraad. De goederen kregen toelating 
de aangelanden van de haven te verlaten volgens Douane Register n 4674 op 30.12.1996, 
werden uitgeladen en vernietigd, en de leeggemaakte container keerde terug naar de ha-
ven op 31.12.1996...'.

(De eiser) deelde de uitslag van het onderzoek door het Bestuur Economische Inspectie 
mee aan (de eerste verweerster) bij aangetekende brief van 21 april 1999.

Op grond van artikel 7 van de Verordening (EEG) 2988/95 van de Raad van 18 decem-
ber 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Ge-
meenschap,  kunnen  administratieve  maatregelen  en  sancties  worden  opgelegd  aan  de 
marktdeelnemers die een onregelmatigheid ten aanzien van het Gemeenschapsrecht heb-
ben begaan, evenals aan personen die aan het begaan van de onregelmatigheid hebben 
deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk kun-
nen worden gesteld, of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

Bij brief van 1 februari 2001 werd aan (de eerste verweerster) medegedeeld dat in deze 
omstandigheden, op grond van artikel 13 van de Verordening (EEG) 3665/87, het recht op 
restitutie vervalt, het ten onrechte uitbetaalde bedrag wordt verhoogd met 15 pct. om re-
den dat de restitutie in voorschot werd betaald, een sanctie van 200 pct. wordt aangere-
kend aangezien opzettelijk verkeerde gegevens werden verstrekt en intresten worden bere-
kend vanaf de vrijgave van de bankzekerheid op 8 oktober 1997. Bijgevolg werd (de eer-
ste verweerster) verzocht om de volgende bedragen te betalen, namelijk:

- hoofdsom 28.059,32 euro (1.131.910 BEF)
- verhoging van 15 pct.: 4.208,88 euro (169.786 BEF)
- sanctie van 200 pct.: 56.118,63 euro (2.263.820 BEF)
- interesten aan 7 pct. van 8 oktober 1997 tot 8 februari 2001: 6.547,17 euro (264.112 

BEF)
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- totaal: 94.934,00 euro (3.829.628 BEF)" (randnr. 2.2 op p. 6-9 van het bestreden ar-
rest),

En voorts:
"2.3 Over het recht op restitutie:
2.3.1 (...) dat (de eiser) bij aangetekende brief van 1 februari 2001 aan (de eerste ver-

weerster) heeft medegedeeld dat (hij) aan (de tweede verweerster) een restitutie heeft uit-
gekeerd (en niet heeft teruggevorderd) op grond van een door (de eerste verweerster) ver-
strekte verklaring, die opzettelijk verkeerde gegevens bevat; Dat (de eiser) dienvolgens 
administratieve maatregelen en sancties oplegde bestaande in de verplichting de door (de 
tweede verweerster) wederrechtelijk geïnde bedragen terug te betalen en/of overeenstem-
mende met de ontneming van het door (de tweede verweerster) wederrechtelijk verkregen 
voordeel door het volledige of gedeeltelijk verlies van de zekerheid die door (de tweede 
verweerster) is gesteld ter ondersteuning van het verzoek om het toegekende voordeel of 
bij de inning van het voorschot. Dat de sanctie werd begroot op de in voorschot uitbetaal-
de restitutie ten bedrage van 1.131.910 BEF, de verhoging van 15 pct. ten bedrage van 
169.786 BEF, een sanctie van 200 pct. ten bedrage van 2.263.820 BEF en intresten aan 7 
pct. ten bedrage van 264.112 BEF, hetzij een totaal bedrag van 94.934,00 euro (3.829.628 
BEF);

Dat de door (de eiser) ingestelde hoofdvordering tot betaling van dit bedrag strekt en 
ten aanzien van (de eerste verweerster) steun vindt in artikel 4.1 van de Verordening (EG, 
EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescher-
ming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen dat voorschrijft dat 
iedere onregelmatigheid in de regel leidt tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel:

'- door de verplichting de verschuldigde bedragen te betalen of de wederrechtelijk geïn-
de bedragen terug te betalen;

- door het volledige of gedeeltelijke verlies van de zekerheid die is gesteld ter onder-
steuning van het verzoek om het toegekende voordeel of bij de inning van het voorschot', 
in artikel 5.1 van deze Verordening dat bepaalt dat 'Opzettelijk of uit nalatigheid begane 
onregelmatigheden kunnen tot de volgende administratieve sancties leiden:

a) betaling van een administratieve boete;
b) betaling van een bedrag dat groter is dan de wederrechtelijk ontvangen of ontdoken 

bedragen, eventueel vermeerderd met rente;  dit extra bedrag, dat wordt vastgesteld op 
grond van een in de specifieke regeling vast te stellen percentage, mag niet hoger liggen 
dan het niveau dat strikt noodzakelijk is om er een afschrikkend karakter aan te verlenen.

c) volledige of gedeeltelijke intrekking van een bij de communautaire regeling toege-
kend voordeel, ook al heeft de betrokkene dit voordeel slechts ten dele wederrechtelijk ge-
noten;

d) uitsluiting of intrekking van het voordeel voor een periode die volgt op die waarin de 
onregelmatigheid heeft plaatsgevonden;

e) tijdelijke intrekking van een voor deelneming aan een communautaire steunregeling 
nodige goedkeuring of erkenning;

f) het verlies van een zekerheid of borgsom die is gesteld ter waarborging van de nale-
ving van de voorwaarden waarin een regeling voorziet of het opnieuw verschaffen van het 
bedrag van een ten onrechte vrijgeven zekerheid;

g) andere - naar aard en draagwijdte gelijkwaardige sancties met een louter economisch 
karakter, als bepaald in sectoriele regelingen die door de Raad worden aangenomen op 
grond van de sector en onder eerbiediging van de door de Raad aan de Commissie ver-
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leende uitvoeringsbevoegdheden'.
en in de bepaling van artikel 7, die voorzien dat 'Communautaire administratieve maat-

regelen en sancties kunnen worden opgelegd aan de in artikel 1 bedoelde marktdeelne-
mers - natuurlijke personen, rechtspersonen of andere eenheden die naar nationaal recht 
als rechtssubject worden aangemerkt - die de onregelmatigheid hebben begaan. Zij kun-
nen ook worden opgelegd aan de personen die aan het begaan van de onregelmatigheid 
hebben deelgenomen, alsmede aan de personen die voor de onregelmatigheid aansprake-
lijk kunnen worden gesteld of die het begin ervan hadden moeten voorkomen'.

Dat onder 'onregelmatigheid' dient te worden verstaan 'elke inbreuk op het Gemeen-
schapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor 
de algemene begroting van de Gemeenschappen, of door de Gemeenschappen beheerde 
begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of 
het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen die rechtstreeks voor reke-
ning van de Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave' (ar-
tikel 1.2 van de Verordening (EG, EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 decem-
ber 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Ge-
meenschappen);

(...) dat de Verordening (EG, EURATOM) Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen-
schappen tot doel heeft fraude, waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen 
worden geschaad, op alle beleidsgebieden te bestrijden; Dat de door de Verordening voor-
geschreven communautaire sancties dan ook een doeltreffende bescherming van die finan-
ciële belangen moeten waarborgen (zie preambule van de Verordening (EG, EURATOM) 
Nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de fi-
nanciële belangen van de Europese Gemeenschappen).

2.3.2 (...) dat uit het voorgaande volgt dat vooreerst de vraag aan de orde is of (de eerste 
verweerster) een onregelmatigheid heeft begaan waardoor de algemene begroting van de 
Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begroting worden of zouden 
kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ont-
vangsten uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen 
worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave;

(...) dat derhalve dient te worden onderzocht of (de tweede verweerster) het voorschot 
in restitutie al dan niet onrechtmatig, wederrechtelijk, en bijgevolg onverschuldigd als ge-
volg van een door (de eerste verweerster) begane onregelmatigheid of een onregelmatig-
heid waaraan zij deelgenomen heeft, (heeft) ontvangen;

(...) dat in de preambule van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de commissie van 
27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel 
van restituties  bij  uitvoer voor landbouwproducten wordt overwogen dat  krachtens de 
door de Raad vastgestelde algemene regels de restitutie wordt uitbetaald wanneer het be-
wijs is geleverd dat de producten uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd en dat, om een uni-
forme interpretatie van het begrip uitvoer uit de Gemeenschap te verkrijgen, als maatstaf 
dient te worden genomen het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap door 
het product; Dat verder wordt gesteld dat bepaalde uitvoertransacties tot misbruiken aan-
leiding kunnen geven en dat, ten einde dergelijke misbruiken ten voorkomen, de uitbeta-
ling van de restitutie bij deze transacties afhankelijk moet worden gesteld niet alleen van 
de voorwaarde dat het  product het  douanegebied van de Gemeenschap heeft  verlaten, 
maar ook van de voorwaarde dat het product in een derde land is ingevoerd en, in voorko-
mend geval, in het derde land werkelijk op de markt is gebracht;

(...) dat luidens artikel 5.1 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie 
van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stel-
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sel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten voor betaling van de al dan niet ge-
differentieerde restitutie niet alleen de voorwaarde geldt dat het product het douanegebied 
van de Gemeenschap heeft verlaten, maar ook dat:

a) wanneer ernstige twijfel bestaat omtrent de werkelijke bestemming van het product,
of b) wanneer het product opnieuw in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd 

als gevolg van het verschil tussen het restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het 
bedrag van de rechten bij invoer voor eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten 
uitvoer wordt aanvaard, het product binnen twaalf maanden na de datum waarop de aan-
gifte ten uitvoer is aanvaard, in een derde land en, in voorkomend geval, in een bepaald 
derde land is ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg van overmacht verloren 
is gegaan;

Dat de bevoegde instanties van de Lid-Staten bovendien bijkomende bewijzen kunnen 
verlangen waarmee ten genoegen van die instanties wordt aangetoond dat het product in 
het derde land van invoer werkelijk in ongewijzigde staat op de markt is gebracht;

(...) dat uit deze bepalingen volgt dat de bevoegde instanties van de lidstaten enkel kun-
nen weigeren om de restituties uit te betalen en/of overgaan tot de terugvordering van uit-
betaalde restituties indien zij in eerste instantie het bestaan van misbruiken in hoofde van 
de uitvoerder kunnen aantonen; Dat deze misbruiken moeten bestaan in de ernstige twijfel 
omtrent de werkelijke bestemming van de goederen en/of de mogelijkheid dat het product 
opnieuw in de gemeenschap zou zijn ingevoerd; Dat zij enkel wanneer ernstige twijfel be-
staat omtrent de werkelijke bestemming van het product of wanneer het product opnieuw 
in de Gemeenschap zou kunnen worden ingevoerd de voorlegging van de bijkomende be-
wijzen voorzien in artikel 18 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie 
van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stel-
sel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten voor betaling van de al dan niet ge-
differentieerde restitutie kunnen eisen (vgl. H.v.J. 14 december 2000, nr. C-110/99, Jur.  
H.v.J. 2000, 1, 11569 (motief nr. 49); Dat om te kunnen vaststellen dat het om een mis-
bruik gaat, enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist zijn waaruit blijkt, 
dat  in  weerwil  van de  formele  naleving  van  de door  gemeenschapregeling  opgelegde 
voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt; Dat anderzijds een 
subjectief element vereist is, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapregeling 
toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder 
het recht op dat voordeel ontstaat; Dat het bewijs van dit subjectief element met name kan 
worden geleverd door aan te tonen dat de exporteur in de Gemeenschap, die de restituties 
ontvangt, en de importeur van de goederen in het derde land, daarbij hebben samenge-
werkt; Dat het aan de nationale rechter staat het bewijs van het bestaan van deze twee ele-
menten vast te stellen, volgens de bewijsregels van het nationale recht, voor zover deze 
geen afbreuk doen aan de volle werking van het gemeenschapsrecht (vgl. H.v.J. 14 de-
cember 2000, Nr. C-110/99, Jur. H.v.J. 2000, 1, 11569 (motieven nr. 52-54);

Dat  op  grond  van  het  naar  het  gemeenschapsrecht  geldende  rechtsbeginsel  inzake 
rechtsmisbruik financiële voordelen aldus niet worden toegestaan, of in voorkomend ge-
val met terugwerkende kracht ingetrokken, wanneer is bewezen dat de betrokken handels-
transacties bedoeld zijn om een voordeel te verkrijgen dat onverenigbaar is met de doel-
stellingen van de toepasselijke gemeenschapsregels doordat de voorwaarden waaronder 
dit voordeel wordt verkregen, kunstmatig zijn gecreëerd; Dat de verplichting tot terugbe-
taling geen sanctie is, waarvoor een duidelijke en ondubbelzinnige rechtsgrondslag vereist 
is, maar het loutere gevolg van de vaststelling dat de voorwaarden om recht te hebben op 
het uit de gemeenschapsregeling voortvloeiende voordeel, kunstmatig zijn gecreëerd, zo-
dat de toegekende restituties onverschuldigd waren, en dus moeten worden terugbetaald;

(...) Dat er in casu weliswaar geen twijfel kon bestaan omtrent de bestemming van de 
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goederen, gezien de bij het dossier van (de eiser) gevoegde bewijzen van de bij uitvoer en 
verscheping in Antwerpen verrichte douaneformaliteiten en douanecontrole, waarbij ook 
het veterinair getuigschrift werd gevoegd ter bevestiging dat de verscheepte goederen vers 
gekoeld en dus in goede staat verkerende vlees betrof; Dat de uitvoer van gezond vlees 
naar een bestemming buiten de Europese Gemeenschappen derhalve vaststaat; Dat het uit-
gevoerde product echter wel opnieuw in de Gemeenschap kon worden ingevoerd als ge-
volg van het door partijen, minstens impliciet, niet betwist bestaand verschil tussen het 
restitutiebedrag voor het uitgevoerde product en het bedrag van de rechten bij invoer voor 
eenzelfde product op de dag waarop de aangifte ten uitvoer wordt aanvaard; Dat voor be-
taling van de gedifferentieerde restitutie dan ook vereist was dat het vlees binnen twaalf 
maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard en, in voorkomend ge-
val, in een bepaald derde land is ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg van 
overmacht verloren is gegaan; Dat (de tweede verweerster) c.q (de eerste verweerster) het 
bewijs niet leveren dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Libanon zijn 
vervuld; Dat evenwel niet betwist wordt dat de door (de eerste verweerster) op 19 juni 
1997 afgeleverde verklaring uitgaat van een door een op internationaal niveau in controle 
en toezicht gespecialiseerde en door de Lid-Staat waar de douaneformaliteiten bij uitvoer 
zijn vervuld, erkende firma, zoals voorzien in artikel 18.2.c), van de Verordening (EEG) 
nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uit-
voeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten;

Dat deze verklaring enerzijds de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 be-
vestigt en anderzijds stelt dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de goederen voor 
menselijke consumptie op 30 december 1996 werden vrijgegeven; Dat de eerste rechter en 
(de eiser) er ten onrechte van uitgaan dat de verklaring niet alleen de lossing maar ook de 
vervulling van de douaneformaliteiten dient te bevestigen; Dat uit de stipte lezing van ar-
tikel 18.2.c), inderdaad, blijkt dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik zijn vervuld geacht wordt te zijn geleverd wanneer uit de voorgelegde verklaring 
inzake lossing blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of dat het met het oog 
op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen; Dat de door (de eerste verweerster) af-
geleverde verklaring weliswaar verkeerdelijk vermeldt dat de goederen door de douaneau-
toriteiten voor menselijke consumptie werden vrijgegeven; Dat in een ander in de loop 
van de procedure door (de derde verweerster) voorgelegd bewijsstuk, te weten aan Lloyd's 
expertiseverslag ('Lloyd's Survey Report'), evenwel niet alleen de lossing van de goederen 
op 9 juli 1996 wordt bevestigd, doch tevens, in strijd met de verklaring van (de eerste ver-
weerster) van 19 juni 1997, dat de goederen in bedorven toestand zijn gelost in Beiroet en 
dat hun toegang tot het Libanees grondgebied werd geweigerd; Dat in de door (de eiser) 
voorgelegde fax van SGS Libanon aan SGS Zelzate (te dezen de eerste verweerster) van 
17 juni 1997, hetzij twee dagen vóór de verklaring inzake lossing van 19 juni 1997, dit 
rechtsfeit wordt bevestigd en verder dat de goederen uiteindelijk de haven hebben mogen 
verlaten en op 30 december 1996 werden vernietigd; Dat het voorgelegde expertiseverslag 
weliswaar tussen andere partijen werd opgesteld doch wel tussen partijen met tegengestel-
de belangen, zodat het wel minstens als vermoeden mag worden weerhouden (vgl. Del-
waide L. & Blockx, J., "Kroniek van Zeerecht. Overzicht van rechtspraak 1976-1989", 
T.B.H., 1991, nr. 74 p. 138-139); Dat dit vermoeden aangevuld door de fax van 17 juni 
1997, die ter gelegenheid van de door het Bestuur Economische Inspectie uitgevoerd on-
derzoek werd teruggevonden, en op grond waarvan (de eiser) tot de oplegging van de ad-
ministratieve maatregelen en sancties heeft besloten, samen voldoende objectieve en con-
troleerbare gegevens uitmaken, die als gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstem-
mende vermoedens, het volwaardig bewijs vormen dat de goederen ter bestemming in 
Beiroet werden gelost en dat zij niet opnieuw met het oog op wederuitvoer zijn verladen; 
Dat aldus geen misbruik in hoofde van (de tweede verweerster) kan worden weerhouden, 
nu uit de vorenstaande consideransen dient te worden besloten dat de verklaring van 19 
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juni 1997 een materiële vergissing bevat en zo ook verkeerdelijk verwijst  naar artikel 
18.1, b), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87, daar waar zij in werkelijkheid moet wor-
den geacht in toepassing van artikel 18.2, c) te zijn afgeleverd; Dat de verklaring niet 
werd opgesteld met de bedoeling een uit de gemeenschapsregeling voortvloeiend voordeel 
te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waardoor het recht op dit voor-
deel ontstaat; Dat er evenmin een bewijs voorhanden is dat de exporteur en de importeur 
van de goederen in het derde land daarbij hebben samengewerkt; Dat uit het geheel van de 
door partijen voorgelegde stukken dan ook mag worden aangenomen dat de douane-for-
maliteiten, overeenkomstig artikel 18.2 c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, geacht moeten worden 
te zijn vervuld en dat voldaan werd aan de in dit artikel vereiste overlegging van een ver-
klaring inzake lossing; Dat er immers geen fraude kan worden weerhouden, noch enige 
schade van de financiële belangen van de Gemeenschappen; Dat (de tweede verweerster) 
inderdaad, evenzeer recht op restitutie zou hebben gehad, indien (de eerste verweerster) 
een verklaring in volledige overeenstemming met de inhoud van de fax van SGS Beiroet 
aan SGS Zetzate (te dezen de eerste verweerster) van 1997 juni 1997 en met verwijzing 
naar de bepalingen van artikel 18.2, c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de 
Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen 
van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, zou hebben afgegeven;

(...) dat uit de vorenstaande consideransen dient te worden besloten dat de restitutie aan 
(de tweede verweerster) niet wederrechtelijk werd uitbetaald en bijgevolg ook dat (de eer-
ste verweerster) geen onregelmatigheid heeft begaan of aan het begaan van een onregel-
matigheid heeft deelgenomen, waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen 
of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld;

Dat derhalve ook niet nader dient te worden onderzocht of het vlees door een geval van 
overmacht verloren is gegaan noch of een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen dient te worden gesteld; Dat de eerste rechter de oorspron-
kelijke hoofdvordering van (de eiser) dan ook ten onrechte gegrond heeft verklaard; Dat, 
in zoverre (de eiser) kosten van betekening van het bestreden vonnis aan (de eerste ver-
weerster) heeft gemaakt, deze kosten ten hare laste dienen te worden gelaten.

2.3.3 (...) dat uit de vorenstaande consideransen volgt dat de door (de eerste verweer-
ster) tegen (de tweede en de derde verweerster) ingestelde vordering in tussenkomst en 
vrijwaring zonder voorwerp is; Dat beide voormelde partijen in eerste aanleg door dezelf-
de raadsman waren vertegenwoordigd te weten door de raadsman, die in hoger beroep 
verder (de derde verweerster) vertegenwoordigt; Dat de rechtsplegingsvergoeding eerste 
aanleg dan ook enkel aan (de derde verweerster) kan worden toegekend;

2.3.4 (...) dat uit de vorenstaande consideransen anderzijds ook volgt dat (de tweede 
verweerster) wel degelijk gehouden was tot overlegging van het bewijs dat de douanefor-
maliteiten zijn vervuld (artikel 18.1 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Com-
missie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van 
het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten), minstens van het lossings-
document of van een verklaring zoals voorzien in artikel 18.2 van de Verordening (EEG) 
nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeenschappelijke uit-
voeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten, die 
als bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld kunnen gelden; 
Dat (de tweede verweerster) voormelde bewijs of vervangende gelijkwaardige documen-
ten niet heeft overgelegd binnen de door artikel 48.2, a) en artikel 23.1 van de Verorde-
ning (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 houdende gemeen-
schappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor land-
bouwproducten bepaalde termijn, zodat de door (de eiser) gevorderde 15 pct. van het be-
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drag van de restitutie (het te betalen restitutiebedrag is in dit geval immers gelijk aan 85 
pct. van de restitutie die zou zijn betaald indien aan alle vereisten was voldaan) alsook de 
toegepaste verhoging van 15 pct. terecht waren; Dat door (de tweede verweerster) niet 
wordt aangevoerd noch bewezen dat de bewijzen om voor restitutie in aanmerking te ko-
men niet konden worden geleverd als gevolg van overmacht" (randnr. 2.3 op p. 19-27 van 
het bestreden arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer n.a.v. de uitbetaling van een voordeel aan een marktdeelnemer op grond van 

de Europeesrechtelijke wetgeving een onregelmatigheid wordt begaan in de zin van arti-
kel 1, lid 2, van de EG- en EURATOM-Verordening nr. 2988/95 van de Raad van 18 de-
cember 1995 - d.w.z. een inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling 
of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeen-
schappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen 
worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten 
uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden ge-
ïnd, hetzij door een onverschuldigde betaling - dan leidt die onregelmatigheid overeen-
komstig lid 1 van artikel 4 van de Verordening nr. 2988/95 tot de ontneming van het we-
derrechtelijk verkregen voordeel en in geval van opzettelijk of uit nalatigheid begane on-
regelmatigheden daarenboven tot administratieve sancties in de zin van artikel 5, lid 1, 
van de Verordening nr. 2988/95.

De desbetreffende sancties en onregelmatigheden kunnen niet enkel worden opgelegd 
aan degenen die de onregelmatigheid hebben begaan, doch bij toepassing van artikel 7 
van de Verordening nr. 2988/95 ook aan degenen die aan het begaan van de onregelmatig-
heid hebben deelgenomen en aan degenen die voor de onregelmatigheid aansprakelijk 
kunnen worden gesteld of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

Deze bepalingen zijn o.m. ook van toepassing in de sector van de landbouwrestituties. 
Te dezen vorderde de eiser de aan de tweede verweerster betaalde landbouwrestituties te-
rug van de eerste verweerster, een in de controle en toezicht gespecialiseerde firma die 
volgens de eiser aansprakelijk was voor de onregelmatigheden die waren begaan bij de 
uitkering van de restituties n.a.v. de uitvoer van rundvlees door de tweede verweerster 
naar Libanon.

Dienaangaande gaat het hof van beroep ervan uit dat moet worden nagegaan of er inge-
volge een door eerste verweerster begane onregelmatigheid "al dan niet onrechtmatig, we-
derrechtelijk en bijgevolg onverschuldigd" restituties  werden uitbetaald aan de tweede 
verweerster (p. 21 in fine - eerste alinea van p. 22 van het bestreden arrest).

In dit verband wijzen de appelrechters erop dat uitvoerrestituties bij toepassing van de 
EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 in beginsel welis-
waar worden uitbetaald wanneer het bewijs werd geleverd dat de goederen het douanege-
bied van de Gemeenschap hebben verlaten, doch dat tevens het bewijs kan worden geëist 
van de omstandigheid dat de goederen in het desbetreffende derde land daadwerkelijk 
werden ingevoerd, nl. wanneer er twijfel bestaat omtrent de werkelijke bestemming van 
de goederen of wanneer ze opnieuw in de Gemeenschap zouden kunnen zijn ingevoerd, 
zodat er sprake zou kunnen zijn van misbruiken (p. 22-23 van het bestreden arrest).

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de Verordening nr. 3665/87, zoals bevestigd door 
lid 1 van artikel 17 van diezelfde verordening, stelt het hof van beroep te dezen uitdrukke-
lijk vast dat het in de voorliggende zaak voor de betaling van de restitutie vereist was dat 
het vlees binnen twaalf maanden na de datum waarop de aangifte ten uitvoer is aanvaard, 
in het desbetreffende derde land werd ingevoerd, tenzij het tijdens het vervoer als gevolg 
van overmacht verloren zou zijn gegaan (p. 24, de tweede helft van p. 22 en de eerste ali-
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nea van p. 23 van het bestreden arrest). Bij toepassing van artikel 17, lid 3, en artikel 18 
van de Verordening nr. 3665/87 oordeelt het hof van beroep dan ook dat te dezen in be-
ginsel moest worden bewezen dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Li-
banon waren vervuld.

Na in dit verband te hebben opgemerkt dat de eerste en de tweede verweerster "het be-
wijs niet leveren dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik in Libanon zijn ver-
vuld", oordelen de appelrechters evenwel dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor 
invoer tot verbruik zijn vervuld, te dezen wel degelijk "geacht wordt" te zijn geleverd. Het 
hof van beroep merkt in dit verband op dat de verklaring die de eerste verweerster op 19 
juni 1997 afleverde "enerzijds de lossing van de goederen in Beiroet op 9 juli 1996 beves-
tigt en anderzijds stelt dat de douaneformaliteiten werden vervuld en de goederen voor 
menselijke consumptie op 30 december 1996 werden vrijgegeven", waarbij het hof op-
merkt dat deze verklaring van 19 juni 1997 "verkeerdelijk vermeldt dat de goederen door 
de douaneautoriteiten voor menselijke consumptie werden vrijgegeven", nu vaststaat dat 
"in strijd met de verklaring van (de eerste verweerster) van 19 juni 1997, (...) de goederen 
in bedorven toestand zijn gelost in Beiroet en dat hun toegang tot het Libanees grondge-
bied werd geweigerd" en dat "de goederen uiteindelijk de haven hebben mogen verlaten 
en op 30 december 1996 werden vernietigd" (p. 24 in fine -  p.  25 van het bestreden 
arrest). De appelrechters merken hierbij op "dat de verklaring van 19 juni 1997 een mate-
riële vergissing bevat en zo ook verkeerdelijk verwijst naar artikel 18.1, b), van de Veror-
dening (EEG) nr. 3665/87, daar waar zij in werkelijkheid moet worden geacht in toepas-
sing van artikel 18.2, c) te zijn afgeleverd" (p. 26 van het bestreden arrest).

Hoewel aldus vaststaat dat de eerste verweerster ten onrechte een verklaring van los-
sing en invoer voor verbruik opstelde in de zin van artikel 18, lid 1, sub b, van de Veror-
dening nr. 3665/87, gaan de appelrechters er evenwel van uit dat de desbetreffende ver-
klaring hoe dan ook kan worden beschouwd als een "verklaring van lossing" in de zin van 
artikel 18, lid 2, sub c, van de Verordening nr. 3665/87. Wanneer de exporteur de in lid 1 
van artikel 18 van de Verordening nr. 3665/87 vermelde documenten niet kan verkrijgen 
of er twijfels bestaan omtrent de authenticiteit van die documenten, schrijft lid 2 van het 
voormelde artikel 18 immers voor dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer 
tot verbruik zijn vervuld, kan worden geacht te zijn geleverd door overlegging van bepaal-
de andere documenten, waaronder de in artikel 18, lid 2, sub c, bedoelde "verklaring van 
lossing", opgesteld door een erkende firma - zoals te dezen de eerste verweerster - waaruit 
blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze 
firma bekend, niet opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer.

Dienaangaande oordelen de appelrechters dat "de eerste rechter en (de eiser) er ten on-
rechte van uitgaan dat de verklaring niet alleen de lossing maar ook de vervulling van de 
douaneformaliteiten dient te bevestigen", op grond van de bedenking dat "uit de stipte le-
zing van artikel 18.2.c) (...) blijkt dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer 
tot verbruik zijn vervuld geacht wordt te zijn geleverd wanneer uit de voorgelegde verkla-
ring inzake lossing blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of dat het met het 
oog op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen" (p. 25 van het bestreden arrest), 
waarbij wordt benadrukt dat die douaneformaliteiten in dat geval "geacht moeten worden 
te zijn vervuld" (medio p. 26 van het bestreden arrest).

Uit lid 2, sub c, van artikel 18 van de Verordening nr. 3665/87 kan evenwel niet wettig 
worden afgeleid dat een door een bevoegde instantie afgeleverd document omtrent de los-
sing van de goederen waaruit blijkt dat het product het havengebied heeft verlaten of al-
thans, voor zover bekend, met het oog op de wederuitvoer ervan niet opnieuw is verladen, 
noodzakelijk "geacht moet worden" het bewijs op te leveren van de vervulling van de 
douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik, aangezien het voorleggen van een dergelijk 
document overeenkomstig het voormelde lid 2, sub c, van artikel 18 geenszins als een on-
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weerlegbaar vermoeden "moet" worden beschouwd van het bewijs dat de douaneformali-
teiten voor invoer tot verbruik zijn vervuld. Lid 2 van het voormelde artikel 18 bepaalt 
immers louter dat, wanneer de exporteur de in lid 1 van artikel 18 vermelde documenten 
niet kan verkrijgen - wat te dezen overigens niet wordt vastgesteld - of er twijfels bestaan 
omtrent de authenticiteit van die documenten, het bewijs dat de douaneformaliteiten voor 
invoer tot verbruik zijn vervuld, kan worden geacht te zijn geleverd door overlegging van 
(onder meer) een dergelijke verklaring van lossing.

Wanneer, zoals te dezen, evenwel vaststaat dat de douaneformaliteiten voor invoer tot 
verbruik van de bewuste goederen in het derde land geenszins werden vervuld doch dat 
integendeel de toegang van de goederen tot het grondgebied van dit derde land werd ge-
weigerd, zij het dat de goederen buiten het havengebied werden vernietigd, dan kan uit 
een loutere verklaring van lossing in de zin van artikel 18, lid 2, sub c van de Verordening 
nr. 3665/87 niet wettig worden afgeleid dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor in-
voer tot verbruik van de bewuste goederen in Libanon werden vervuld, moet worden ge-
acht te zijn geleverd.

Het hof van beroep oordeelt dan ook niet naar recht dat er te dezen geen sprake zou zijn 
van "enige schade van de financiële belangen van de Gemeenschappen" en dat "(de twee-
de verweerster) (...) evenzeer recht op restitutie zou hebben gehad, indien (de eerste ver-
weerster) een verklaring in volledige overeenstemming met de inhoud van de fax van 
SGS Beiroet aan SGS Zetzate (te dezen eerste verweerster) van 17 juni 1997 en met ver-
wijzing naar de bepalingen van artikel 18.2, c), van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 
(...), zou hebben afgegeven", en komt evenmin wettig tot het besluit dat "de restitutie aan 
(de tweede verweerster) niet wederrechtelijk werd uitbetaald en (dat) bijgevolg ook (...) 
(de eerste verweerster) geen onregelmatigheid heeft begaan of aan het begaan van een on-
regelmatigheid heeft  deelgenomen,  waardoor  de algemene  begroting  van  de  Gemeen-
schappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld".

Aan deze onwettigheid wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat er in 
hoofde  van  de  tweede  verweerster  geen  "misbruik"  bewezen  wordt  geacht,  noch  een 
kunstmatig gecreëerde toestand om de restituties te verkrijgen, noch collusie tussen de ex-
porteur en de importeur, en dat er geen sprake zou zijn van "fraude" (p. 26 van het arrest). 
Het recht op restituties vervalt immers weliswaar wanneer er sprake is van fraude of mis-
bruiken, doch kan evenmin worden toegekend wanneer, zelfs zonder frauduleuze inge-
steldheid, niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden die nodig zijn om recht te hebben 
op de restituties.

Door te oordelen dat het bewijs dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik zijn 
vervuld, geacht moet worden te zijn geleverd door de verklaring die de eerste verweerster 
op 19 juni 1997 afleverde en die door het hof van beroep wordt beschouwd als een verkla-
ring van lossing in de zin van artikel 18, lid 2, sub c, van de Verordening nr. 3665/87, ter-
wijl tevens wordt vastgesteld dat de douaneformaliteiten voor invoer tot verbruik van de 
bewuste goederen in Libanon de facto niet werden vervuld en integendeel de toegang van 
de goederen tot het Libanees grondgebied werd geweigerd en de goederen werden vernie-
tigd, schenden de appelrechters dan ook artikel 5, lid 1, artikel 17, leden 1 en 3, en artikel 
18 van de EG-Verordening nr. 3665/87 van de Commissie van 27 november 1987 "hou-
dende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer 
voor landbouwproducten", zoals van toepassing vóór de intrekking en de vervanging er-
van door artikel 54 van de gelijknamige Verordening nr. 800/1999 van 15 april 1999, en 
het voormelde 18 zoals van toepassing sinds het werd vervangen door artikel 1 van de 
EG-Verordening nr. 887/92 van de Commissie van 8 april 1992 en zoals van toepassing 
sinds de wijziging door artikel 1 van de EG-Verordening nr. 2955/94 van de Commissie 
van 5 december 1994.

Door te oordelen dat er in dit verband geen sprake zou zijn van een onregelmatigheid 
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waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen 
beheerde begrotingen worden benadeeld, schenden de appelrechters voorts artikel 1, lid 2, 
artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 1 en artikel 7 van de EG- en EURATOM-Verordening nr. 
2988/95 van de Raad van 18 december 1995 "betreffende de bescherming van de financi-
ële belangen van de Europese Gemeenschappen".

In ondergeschikte orde verzoekt de eiser het Hof om dienaangaande bij toepassing van 
artikel 234 van het EEG-Verdrag de in het dispositief van onderhavige voorziening gefor-
muleerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te 
willen stellen.

(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. De eerste verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat 
het onderdeel artikel 16 van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 niet als geschon-
den wettelijke bepaling aanwijst.

2. De aangevoerde schending van de artikelen 17 en 18 van de genoemde ver-
ordening, die de voorwaarden bepalen voor de betaling van een gedifferentieerde 
restitutie, volstaat om een beslissing tot cassatie te gronden.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

3. De appelrechters gronden de afwezigheid van foutief gedrag van de eerste 
verweerster op de omstandigheid dat een verklaring van 19 juni 1997 gedaan op 
grond van artikel 18, 1, b, van de Verordening (EEG) nr. 3665/87 in feite een 
materiële vergissing inhield en dat de verklaring kon gelden als een verklaring 
van lossing in de zin van artikel 18, 2, c, van de Verordening, die aan de tweede 
verweerster recht gaf op restitutie.

Zij leiden hieruit af dat de restitutie aan de tweede verweerster niet onrechtma-
tig werd uitbetaald en dat bijgevolg de eerste verweerster "geen onregelmatig-
heid heeft begaan of aan het begaan van een onregelmatigheid heeft deelgeno-
men, waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de 
Gemeenschappen beheerde begrotingen werden benadeeld".

4. Een verklaring van lossing in de zin van artikel 18, 2, c, van de Verordening 
(EEG) nr. 3665/87 vormt kennelijk een weerlegbaar bewijs van het feit dat de 
goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming hebben bereikt 
en aldaar in de handel zijn gebracht.

5.  De appelrechters  laten hun beslissing  dat  de restitutie  niet  onrechtmatig 
werd betaald, steunen op de reden dat eens de verklaring inzake lossing bedoeld 
bij artikel 18, 2, c, voorhanden is, de voorwaarden voor een gedifferentieerde 
restitutie geacht moeten worden te zijn vervuld en beschouwen aldus die verkla-
ring als een onweerlegbaar vermoeden.

Zij geven zodoende aan de verklaring inzake lossing een draagwijdte die zij 
niet heeft.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.

6. De overige onderdelen 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 Brussel.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger, 
Mahieu en Wouters.

Nr. 141

1° KAMER - 16 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — ALLERLEI - 
COÖRDINATIECENTRA - FORFAITAIR VASTGESTELDE BELASTBARE GRONDSLAG - MINIMUM 
BELASTBARE GRONDSLAG - NIET ALS BEDRIJFSUITGAVEN AFTREKBARE UITGAVEN EN LASTEN - 
BEGRIP

De  minimum  belastbare  grondslag  van  de  coördinatiecentra  omvat  niet  de 
vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners/vennootschappen1. (Art. 5, §1, 
eerste  en  tweede  lid,  K.B.  nr  187  van  30  dec.  1982  betreffende  de  oprichting  van 
coördinatiecentra).

(COBELFRET COORDINATIECENTRUM nv T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs: 
1.  De  rechtsvraag  die  in  onderhavige  betwisting  voorligt  betreft  de  vraag  of  de 

vennootschapsbelasting  al  dan  niet  moet  worden  aangezien  als  onderdeel  van  de 
“minimum  belastbare  basis”  van  een  coördinatiecentrum,  en  inzonderheid  of  de 
vennootschapsbelasting al dan niet ressorteert onder de notie “niet als bedrijfsuitgaven 
aftrekbare uitgaven en lasten” in de zin van artikel 5, §1, tweede lid, van het K.B. nr. 187 
van 3O december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.2

2. In het eerste middel voert eiseres aan dat het bestreden arrest onder meer voormelde 
wetsbepaling schendt door te beslissen dat de vennootschapsbelasting wel degelijk deel 
uitmaakt van de “minimum belastbare grondslag” en de Administratie dan ook terecht de 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en van 
27 december 1984 houdende fiscale bepalingen.
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vennootschapsbelasting heeft opgenomen in de belastbare grondslag van de lastens eiseres 
over de aanslagjaren 1994, 1996 en 1997 gevestigde vennootschapsbelasting. 

3.  Uit  de  wetsgeschiedenis van het K.B. nr.  187 van 3O december 1982 blijkt  dat 
oorspronkelijk  ten  behoeve  van  de  coördinatiecentra  slechts  werd  voorzien  in  een 
tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting beperkt tot de gereserveerde winst en 
de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en vennoten. Bij artikel 39 van de wet van 27 
december  1984  werd  artikel  5,  §1,  van  dat  K.B.  herschreven  ingevolge  Europese 
bezwaren m.b.t. het stelsel van vrijstelling die een staatssteun zou uitmaken onverenigbaar 
met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome. Dientengevolge werd voorgesteld 
de  coördinatiecentra  te  onderwerpen  aan  het  gemeenrechtelijk  stelsel  inzake 
vennootschapsbelasting, behalve voor wat betreft de vaststelling van de belastbare winst 
(Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen, Memorie van Toelichting, Par. St., Kamer, 
1984-1985, 1O1O/1, p. 14 en 15; Verslag van de Commissie voor de Financiën, Par. St., 
Kamer, 1984-1985, 1O1O/13, p. 9-1O en 1O8-11O; Ontwerp van wet houdende fiscale 
bepalingen, Verslag namens de Commissie voor de Financiën, Parl. St., Senaat,  1984-
1985, nr. 78O/2, p. 9 en 37-38).

Artikel  5,  §1,  eerste lid,  van het  koninklijk  besluit  nr.  187 van 30 december  1982 
betreffende de oprichting van de coördinatiecentra, zoals ingevoegd bij artikel 39, §1, 4° 
van de wet van 27 december 1984, luidt als volgt: “In afwijking van de artikelen 96 tot 
115,  142  en  144  tot  148  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen,  wordt  het 
belastbaar inkomen van het centrum op forfaitaire wijze vastgesteld.” 

Die  forfaitaire  vaststelling  van  de  winst  (het  belastbaar  inkomen)  van  een 
coördinatiecentrum geschiedt, krachtens het tweede lid van voormelde bepaling, op basis 
van de uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële 
kosten. 

Men spreekt in dit verband over de ‘cost-plus methode’ of de ‘winstopslagformule’: de 
forfaitaire winst van coördinatiecentra wordt vastgesteld op een percentage van het totale 
bedrag van de uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeelskosten en de 
financiële kosten. Het op de uitgaven en werkingskosten toe te passen winstpercentage 
moet in principe geval per geval worden vastgesteld, rekening houdend met de werkelijk 
door het centrum uitgeoefende activiteiten. Indien het centrum zelf bepaalde gepresteerde 
diensten aanrekent  tegen een prijs  die  overeenstemt met  de kosten verhoogd met  een 
winstopslag,  mag het  percentage in  aanmerking worden genomen voor  zover  het  niet 
abnormaal is.  Bij  ontstentenis  van objectieve criteria  om het  in aanmerking te  nemen 
winstpercentage te bepalen, moet dat percentage in de regel op 8 procent gesteld worden 
(Circ. nr. Ci. RH. 421/368.883 van 31 juli 1987, Bull. Bel., 1987, nr. 664/8, (1778), 1802).

Indien  het  erkende  coördinatiecentrum  een  Belgische  vennootschap  is,  blijft  ze 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting,  maar de gemeenrechtelijke bepalingen in 
verband met de vaststelling van het belastbaar inkomen zijn op haar niet van toepassing. 
Is  het  centrum een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap dan is  ze 
onderworpen aan de belasting van niet-verblijfhouders, met uitzondering evenwel van de 
bepalingen in verband met de vaststelling van het belastbare inkomen. Op grond van een 
omzendbrief  van  het  fiscaal  bestuur  wordt  aangenomen  dat  de  door  het 
coördinatiecentrum  verschuldigde  vennootschapsbelasting  of  belasting  van  de  niet-
verblijfhouders niet begrepen is in de uitgaven en werkingskosten (cf. Circulaire nr. Ci. 
RH.  421/439.244  van  29  november  1993,  Bull.  Bel.,  12/1993,  3377).  Ma.w.  deze 
belastingen maken geen deel uit van de cost-plus basis voor coördinatiecentra.

Het (op basis van de cost-plus methode) berekende forfaitaire belastbare inkomen mag 
niet  lager  zijn  dan een minimaal  belastbaar  inkomen.  Deze minimumbasis  is  door  de 
wetgever  voorzien  om  artificiële  winstoverdrachten  naar  de  coördinatiecentra  te 
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vermijden. 
Het aldus (op basis van de cost-plus methode) vastgestelde inkomen mag niet lager zijn 

dan het bedrag gevormd door het totaal van: 
a) de “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten”; 
b) de andere tantièmes dan die bedoeld in artikel 108, 1°, van hetzelfde Wetboek; 
c) de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend (arti-

kel 5, §1, tweede lid K.B. nr. 187 van 30 december 1982, zoals gewijzigd door artikel 39 
Wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen). 

Het nieuwe artikel 5, §1 herneemt op dit punt een regel van het oorspronkelijke K.B. 
nr. 187, die met betrekking tot de tantièmes en vergoedingen en beheerders uitdrukkelijk 
in het Verslag aan de Koning werd vermeld (BLANCKAERT, B., “Een up to date benadering 
van  de  coördinatiecentra  der  multinationale  ondernemingen  in  België  vanuit 
fiscaalrechtelijk en economisch standpunt”, Jura Falconis, 1985-86, (181), 206).

4. In de rechtspraak bestaat er betwisting over de vraag of de vennootschapsbelasting al 
dan niet moet worden aanzien als onderdeel van de minimum belastbare basis van een 
coördinatiecentrum. 

In  het  gemeen  recht  is  de  vennootschapsbelasting  als  beroepskost  niet  aftrekbaar. 
Artikel 109, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 
1°  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992)  bepaalt  in  dit  verband:  “Als 
beroepskosten zijn niet aftrekbaar : 1° de vennootschapsbelasting, met inbegrip van de 
desbetreffende verhogingen (…)”. 

5. De Administratie stelt zich op het standpunt dat de tekst van artikel 5, §1 van het 
K.B. nr. 187 duidelijk is en dat niets belet dat bij het bepalen van de minimale belastbare 
basis teruggrepen wordt naar artikel 198 W.I.B. 1992 (oud artikel 109 W.I.B. 1964) om te 
bepalen wat onder het begrip “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” valt. 

Dit standpunt kan worden bijgetreden.
Tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 39 van de wet van 27 december 

1984werd de term “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” omschreven 
als  “uitgaven en lasten die  niet  als  bedrijfsuitgaven of  –lasten aftrekbaar  zijn”  en als 
“fiscaal niet aftrekbare uitgaven” (Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen, Memorie 
van  Toelichting,  Par.  St.,  Kamer,  1984-1985,  1O1O/1,  p.  14  en  15;  Verslag  van  de 
Commissie voor de Financiën,  Par. St., Kamer, 1984-1985, 1O1O/13, p. 9-1O en 1O8-
11O; Ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen, Verslag namens de Commissie voor 
de Financiën, Parl. St., Senaat, 1984-1985, nr. 78O/2, p. 9 en 37-38). 

Het  is  in  fiscalibus  duidelijk  welke  uitgaven  en  lasten  voor  een  normaal  belaste 
vennootschap niet aftrekbaar zijn (zie het huidig artikel 198 WIB 1992; In die zin W. 
HEYVAERT, “Coördinatiecentra betalen geen “belasting op belasting” (noot onder Rb. Gent, 
24 januari 2002), T.F.R., 2002, (573), 576). 

Hieruit volgt dan dat het begrip de “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en las-
ten” slaat op alle door het centrum gedane uitgaven en lasten, welke overeenkomstig de 
gewone  fiscale  regels  niet  als  bedrijfsuitgaven  aftrekbaar  zouden  zijn (Zie  o.m.  Th. 
DENAYER, « Deel 2. 2. Enkele forfaitaire regimes”, in Het Belgisch internationaal belas-
tingrecht in ontwikkeling. Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal belastingrecht ?
, G. JOSEPH, L. HINNEKENS, J. MALHERBE, J. VAN HOORN Jr.  (eds.), Deurne, Kluwer, 1993, 
(285), 304; P. JACQUEMIN, « Les centres de coördination », Doc. Fin., 1990, (89), 105; G. 
KEYMEULEN, Belastingvrije coördinatiecentra. Analyse van het K.B. nr. 187 van 30 decem-
ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra gewijzigd door de wet van 27 
december 1984 in Fiscale praktijkstudies nr. 2, Antwerpen, Kluwer, 1985, 21 (deze au-
teurs beschouwen de niet-aftrekbare belastingen als een niet als bedrijfsuitgave aftrekbare 
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uitgave; Anders o.m. G. COPS en K. DE MEUE, noot onder Gent, 6 april 2004, A.F.T., 2004, 
40-45; D. DESCHRIJVER, noot onder Gent, 6 april 2004 (het bestreden arrest), T.R.V., 2004, 
243-244; vgl. J.-P. LAGAE en C. DOCCLO, “Le régime fiscal des centres de coördination”, 
J.D.F., 1995, 271-272). 

Voorbeelden hiervan zijn uitgaven met een onvoldoende  bedrijfsmatig karakter in de 
zin van artikel 49 WIB 1992; pensioenbijdragen in de mate zij de aftrekbeperking van 
artikel 59 WIB 1992 te boven gaan en de belastingen die niet aftrekbaar zijn.

De administratie gaat er dan ook terecht van uit dat de notie “niet als bedrijfsuitgaven 
aftrekbare uitgaven en lasten” niet anders kan begrepen worden dan de uitgaven zoals 
bepaald in de artikelen 5O, 5Obis en 1O9 van het W.I.B. (1964), omdat, behoudens de 
vaststelling  van  de  belastbare  grondslag,  de  gemeenrechtelijke  bepalingen  m.b.t.  de 
vennootschapsbelasting toepasselijk blijven op de coördinatiecentra.

De notie “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten” vindt overigens zijn 
oorsprong  in  artikel  65,  A,  2°,  van  het  K.B/W.I.B.  (1964),  alwaar  deze  post  werd 
opgenomen als een categorie van winst tot vaststelling van het belastbaar inkomen. De 
“niet  als  bedrijfsuitgaven  of  –lasten  aftrekbare  bedragen”  worden  omschreven  in  de 
artikelen 5O en 5Obis van het W.I.B. (1964) voor de personenbelasting, en specifiek voor 
de vennootschapsbelasting in artikel van het 1O9 W.I.B. (1964). Zoals de appelrechters 
hebben vastgesteld, volgt uit de samenlezing van artikel 65, A, 2° K.B./W.I.B. (1964) en 
artikel  1O9  W.I.B.(1964)  dat  onder  het  begrip  “niet  als  bedrijfsuitgaven  of  –lasten 
aftrekbare bedragen” de vennootschapsbelasting moet worden begrepen.

Ook  eiseres  in  cassatie  blijkt  de  mening  te  zijn  toegedaan  dat  “door  de  ‘niet  als 
bedrijfsuitgaven  aftrekbare  uitgaven  en  lasten’  als  een  element  van  de  minimum 
belastbare  grondslag  van  coördinatiecentra  te  beschouwen,  artikel  5,  §1,  van  het 
Koninklijk Besluit nr. 187 (…) impliciet verwijst naar bepalingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen die de aftrek van bepaalde uitgaven voor  de vaststelling van de 
gemeenrechtelijke belastbare winst uitsluiten” (voorziening, p. 12, in fine).

Er  bestaat  dan  ook  aanleiding  toe  om het  begrip  fiscaal  niet-aftrekbare  uitgave  te 
definiëren vanuit  het  gemeen recht,  zodat  deze  niet-aftrekbare  uitgaven  (zo goed  als) 
gelijkgesteld kan worden met de notie “verworpen uitgaven” (In die zin, met de nodige 
nuanceringen:  Th.  DENAYER,  "Deel  2.  2.  Enkele  forfaitaire  regimes",  in  Het  Belgisch 
internationaal  belastingrecht  in  ontwikkeling.  Nieuwe  wegen  voor  het  Belgisch 
internationaal  belastingrecht?,  304  –  deze  auteur  neemt  aan  dat  bestanddelen  die 
weliswaar aangiftetechnisch onder de verworpen uitgaven worden opgenomen, maar die 
niet de aard van een eigenlijke uitgave of last hebben, niet bedoeld worden).

De  te  betalen  vennootschapsbelasting  moet  dan  als  verworpen  uitgave  opgenomen 
worden in de alternatieve (minimale) belastbare grondslag van artikel 5, §1, tweede lid, 
KB nr. 187. 

6. Tegen deze interpretatie wordt echter ingebracht dat uit de tekst van artikel 5, §1 van 
het K.B. nr. 187 letterlijk blijkt dat “in afwijking van de artikelen 96 tot 115, 142 en 144 
tot 148 WIB (1964)” het belastbaar inkomen van een coördinatiecentrum op forfaitaire 
wijze wordt vastgesteld, waardoor in het algemeen de bepalingen van de vennootschaps-
belasting, maar ook via artikel 96 W.I.B. 1964 (artikel 183 W.I.B. 1992) van de personen-
belasting betreffende de winstbepaling buiten werking worden gesteld. 

Dit  argument  overtuigt  echter  niet.  De  afwijking  van  die  bepalingen  van  de 
vennootschapsbelasting brengt tot  uitdrukking dat voor coördinatiecentra bij wijze van 
uitzonderingsmaatregel een andere belastbare grondslag wordt gehanteerd. Ze belet niet 
dat  het  begrip  “niet  als  bedrijfsuitgave  aftrekbare  uitgaven  en  lasten”  wordt 
geïnterpreteerd aan de hand van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat hier als 
referentiekader kan fungeren.
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7. Het lijkt aangewezen een beknopt overzicht te geven van de wetsgeschiedenis van 
artikel 5, §1, van het K.B. nr. 187 van 3O december 1982.

Het Verslag aan de Koning bij de oorspronkelijke tekst van het koninklijk besluit nr. 
187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra vermeldt in 
verband  met  het  artikel  5  het  volgende:  “Artikel  5  voorziet  in  een  vrijstelling, 
respectievelijk van de vennootschapsbelasting, respectievelijk van de belasting der niet-
verblijfhouders voor een periode van 10 jaar. Bij het beëindigen van deze periode zal de 
onderneming onderworpen zijn aan het normale belastingsregime.  Ten einde bepaalde 
misbruiken  te  voorkomen,  beperkt  het  ontwerp  de  vrijstelling  van  de 
vennootschapsbelasting  tot  de  gereserveerde  winst  en  de  winst  uitgekeerd  aan  de 
aandeelhouders en vennoten. Zijn derhalve aan belasting onderworpen (i) de tantièmes en 
vergoedingen betaald aan beheerders die normaal geen aftrekbare uitgaven uitmaken (ii) 
de verworpen uitgaven (bv. geheime commissielonen, uitgaven die op onredelijke wijze 
de beroepsbehoeften overtreffen). De vrijstelling van de belasting der niet-verblijfhouders 
wordt in dezelfde zin beperkt. Om te vermijden dat winsten van de ondernemingen van de 
groep  naar  het  centrum  zouden  overgeheveld  worden,  bepaalt  het  ontwerp  dat  de 
vrijstelling niet verleend wordt aan de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het 
centrum  worden  verleend.  De  begrippen  abnormale  en  goedgunstige  voordelen  zijn 
ontleend aan de artikelen 24, 53 en 115 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen” 
(B.S., 13 januari 1983, (502), 503).

Het oorspronkelijke artikel 5 KB nr. 187 van 30 december 1982 luidde als volgt:
“§1. De winsten van het centrum dat opgericht is in de vorm van een vennootschap die 

in België haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of 
beheer heeft, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting wanneer die winsten worden 
uitgekeerd aan de aandelen en deelbewijzen van de belegde kapitalen of wanneer zij in het 
vermogen van het centrum worden gehouden.

§2.  De  winsten  van  het  centrum  dat  opgericht  is  in  de  vorm  van  een  Belgische 
inrichting van een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting 
of haar zetel van bestuur of beheer niet in België heeft, zijn vrijgesteld van de belasting 
der niet-verblijfhouders voor hun totaal bedrag zo zij in de rekening van de Belgische 
inrichting behouden worden en voor de helft indien zij aan de maatschappelijke zetel of 
de buitenlandse inrichtingen van de vennootschap worden overgedragen.

§3. De vrijstellingen bedoeld in §§1 en 2 zijn echter niet van toepassing op de abnorma-
le en goedgunstige voordelen die het centrum behaalt” (...).

In het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State wordt het volgende 
opgemerkt: “Uit het verslag aan de Koning en uit de verklaringen van de gemachtigde van 
de Minister blijkt dat het centrum aan de belastingen onderworpen zal kunnen worden 
voor  “de  tantièmes  en  de  vergoedingen  betaald  aan  de  beheerders,  die  normaal  geen 
aftrekbare  uitgaven  uitmaken,  voor  de  verworpen  uitgaven  en  voor  de  abnormale 
voordelen die aan het centrum worden verleend”. Het feit dat de toepassing van artikel 
126, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt uitgesloten, heeft 
dan ook tot gevolg dat die bestanddelen aan de belasting worden onderworpen, zonder 
aftrek (lees: vermindering)” (B.S., 13 januari 1983, 507).

Het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra werd vervolgens aangepast door artikel 39 
van de wet van 27 december 1984 dat onder meer artikel 5 KB nr. 187 wijzigde. De 
Memorie van Toelichting verduidelijkt enigszins de draagwijdte van het nieuwe artikel 5: 
“Zoals dat in het koninklijk besluit nr. 187, reeds het geval was, wil het wetsontwerp 
bepaalde misbruiken voorkomen. Het voorziet dat de belastbare winst niet lager mag zijn 
dan de som van (i) de uitgaven en lasten die niet als bedrijfsuitgaven of –lasten aftrekbaar 
zijn,  (ii)  de  andere  tantièmes,  dan  deze  bedoeld  in  het  art.  108,  1°,  W.I.B.,  t.w.  de 
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tantièmes en vergoedingen betaald aan beheerders die normaal geen aftrekbare uitgaven 
uitmaken, en (iii) de abnormale of goedgunstige voordelen zijn ontleend aan de artikelen 
24, 53 en 115 W.I.B. Vermits de winst van het centrum op een forfaitaire wijze wordt 
vastgesteld, zijn de artikelen 96 tot 115, 142, 144 tot 148 W.I.B. op hen in feite niet van 
toepassing. Om die redenen zijn de bepalingen in verband met de investeringsaftrek (art. 
42ter W.I.B., de aftrek van definitief belaste inkomsten (art. 111 W.I.B.) en de aftrek van 
overgedragen  verliezen  (art.  115  W.I.B.)  evenmin  van  toepassing”  (Kamer,  Parl.  St., 
1984-85, nr. 1010/1, 14).

In  het  Verslag  LAGAE wordt  het  fiscaal  regime  van  de  coördinatiecentra  als  volgt 
toegelicht: “De voornaamste wijziging betreft het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra. 
Het huidig belastingstelsel van de coördinatiecentra voorziet in een belastingvrijstelling 
van  hun  reserves  en  dividenden,  d.w.z.  dat  zij  in  feite  slechts  belast  worden  op  hun 
verworpen  uitgaven,  op  de  tantièmes  die  zij  uitkeren,  alsmede  op  de  uitzonderlijke 
voordelen die zij behalen. Aangezien de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
zich de vraag stelt of het vrijstellingsstelsel van het koninklijk besluit nr. 187 geen steun 
uitmaakt die onverenigbaar is met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome, wordt 
voorgesteld  de  coördinatiecentra  voortaan  te  onderwerpen  aan  het  gemeen  recht 
(vennootschapsbelasting  of  belasting  der  niet-verblijfhouders),  behalve  wat  betreft  de 
vaststelling van de belastbare winst.

Met name wordt voorgesteld de belastbare winst te bepalen op een forfaitaire wijze in 
functie  van  de  uitgeoefende  werkzaamheid  en  op  basis  van  de  uitgaven  en 
werkingskosten. Dergelijke belastingheffing is een methode die in feite reeds lang door de 
Belgische administratie en door die van de andere landen van de E.E.G. wordt toegepast. 
Evenwel wordt gepreciseerd dat de personeels- en financiële kosten uitgesloten zijn van 
de uitgaven en werkingskosten en dat de belastbare grondslag niet lager mag zijn dan het 
totaal van de fiscaal niet-aftrekbare uitgaven en tantièmes verhoogd met de abnormale en 
goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend”. 

(Verslag LAGAE, Senaat, Parl. St., 1984-85, nr. 780/2, 37).
8. Uit voormeld overzicht van de wetsgeschiedenis van artikel 5, §1 van het K.B. nr. 

187  blijkt  niet  dat  de  wetgever  op  enig  ogenblik  de  bedoeling  heeft  gehad  bepaalde 
bedrijfsuitgaven die inzake vennootschapsbelasting niet aftrekbaar zijn, zoals onder meer 
de vennootschapsbelasting, uit te sluiten uit de notie “niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare 
uitgaven en lasten.”

De  wetgever  was  zich  destijds  kennelijk  niet  bewust  van  het  feit  dat  in  sommige 
gevallen het opnemen van de vennootschapsbelasting in de belastbare grondslag van de 
coördinatiecentrum  kan  leiden  tot  belasting  op  belasting  (het  zogenaamde 
“sneeuwbaleffect) (Zie hierover onder meer J.P. LAGAE en C. DOCCLO, Le régime fiscal des 
centres de coördination, J.D.F., 1995, 271-272; W. HEYVAERT, “Coördinatiecentra betalen 
geen “belasting op belasting” (noot onder Rb. Gent, 24 januari 2002), T.F.R., 2002, 576-
577). 

9. Hierin is kennelijk verandering gekomen.
Artikel 5 van het K.B. nr. 187 van 30 december 1982 werd vervangen door artikel 29, 

4°  Wet  van  24  december  2002  tot  wijziging  van  de  vennootschapsregeling  inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken.

De nieuwe tekst van artikel 5, §1 luidt als volgt: 
“ In afwijking van de artikelen 183, 185, 189 tot 207, 233, eerste lid, en 235 tot 240 van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt het belastbaar inkomen van het 
centrum vastgesteld op basis van de uitgaven en de werkingskosten. 
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Het aldus vastgestelde inkomen mag niet lager zijn dan het bedrag gevormd door het 
totaal van:

a) de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten, met uitzondering van die 
welke zijn vermeld in de artikelen 198, eerste lid, 1° en 3°, en 238 van hetzelfde Wetboek;

b) de abnormale en goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend”.
Noch  uit  de  wettekst,  noch  uit  de  parlementaire  voorbereiding  kan  m.i.  worden 

opgemaakt dat artikel 29, 4° Wet van 24 december 2002 een interpretatieve wetsbepaling 
is. Integendeel.

We citeren uit de Memorie van Toelichting: “Met betrekking tot de in de alternatieve 
basis  opgenomen  niet  als  beroepskosten  aftrekbare  uitgaven  rees  er  in  het  verleden 
regelmatig  een  discussiepunt  of  de  vennootschapsbelasting  of  de  belasting  van  niet-
inwoners/vennootschappen  in  die  alternatieve  belastbare  grondslag  diende  te  worden 
opgenomen.  Indien  de  vennootschapsbelasting  of  de  belasting  van  niet-inwoners/ 
vennootschappen,  overeenkomstig  de uitdrukkelijke  wettelijke  bepalingen,  aldus in  de 
belastbare  grondslag wordt  opgenomen leidt  zulks  tot  belasting op belasting.  Daarom 
wordt in het ontwerp thans bepaald dat de vennootschapsbelasting of de belasting van 
niet-inwoners/vennootschappen uit  de alternatieve basis  wordt geweerd” (Kamer,  Parl. 
St., 2001-2002, nr. 1918/001,72). De nieuwe tekst van de wet is voortaan duidelijk: de 
vennootschapsbelasting is geen (of niet langer een) “verworpen uitgave”. 

De  verwijzing naar  “de  uitdrukkelijke wettelijke  bepalingen” krachtens dewelke  de 
vennootschapsbelasting in de belastbare grondslag van de coördinatiecentra opgenomen 
wordt,  impliceert  dat  ook  de  wetgever  de  mening  is  toegedaan  dat  bedoelde 
wetsbepalingen duidelijk zijn en niet voor interpretatie vatbaar.

Ter  zake  moet  worden  opgemerkt  dat  de  Koning  nog  steeds  niet  de  datum  van 
inwerkingtreding van artikel 29, 4° Wet van 24 december 2002 vastgesteld heeft  (cfr. 
artikel  32,  vijfde  lid  Wet  24  december  2002),  zodat  de  versie  van  artikel  5  van  het 
Koninklijk  Besluit  nr.  187,  gewijzigd door  de Wet van 27 december  1984,  voorlopig 
onverkort van toepassing blijft (en de discussie in verband met het mogelijk interpretatief 
karakter van artikel 29, 4° Wet 24 december 2002 voorbarig is). (Zie hierover ook W. 
HEYVAERT, “Betalen coördinatiecentra toch “belasting op belasting”, noot onder Gent, 6 
april  2004,  T.F.R.,  2004, (913), 916-917; Anders G. COPS en K. DE MEUE,  noot onder 
Gent, 6 april 2004, A.F.T., 2004, (38), 43-44 die ten onrechte stellen dat de Wet van 24 
december 2002 reeds van toepassing was op het moment van de beslissing van het Hof 
van Beroep). 

De  regering  wacht  naar  alle  waarschijnlijkheid  met  de  inwerkingtreding  tot  de 
Europese Commissie een definitieve beslissing heeft genomen over de verenigbaarheid 
van het fiscaal stelsel van de coördinatiecentra met de Europese regels inzake staatssteun 
(TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2OO4, 325). 

1O.  Het  middel,  dat  ervan uitgaat  dat  bij  de  bepaling  van  de  minimum belastbare 
grondslag van de coördinatiecentra in artikel 5 van het K.B. nr. 187 onder de “niet als 
bedrijfsuitgaven  aftrekbare  uitgaven  en  lasten”  de  vennootschapsbelasting  niet  is 
begrepen,  faalt  naar recht  nu voor die interpretatie geen aanknopingspunt kan worden 
gevonden  in  de  duidelijke  wettekst,  evenmin  als  in  de  wetsgeschiedenis  van  deze 
bepaling. 

(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.04.0055.N)



Nr. 141 - 16.3.07 HOF VAN CASSATIE 625 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Raadsheer Eric Stassijns 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 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de 

oprichting van coördinatiecentra, bevestigd door de wet van 1 juli 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fis-
cale en begrotingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen;

- de artikelen 109, 1°, en 126, eerste lid (dit laatste zoals gewijzigd door de wet van 22 
december 1989) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en de artikelen 
198, 1°, en 215, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) in hun 
oorspronkelijke tekst.

Aangevochten beslissingen
Het arrest doet in hoofdzaak de hierna volgende vaststellingen.
(1) "(De eiseres) is een coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30 decem-

ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de Wet 
van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen; deze coördinatiecentra wor-
den  op  forfaitaire  wijze  belast;  hetzij  volgens  de  zogenaamde  'cost-plus'  methode  of 
winstopslag formule  waarbij  de  forfaitaire  winst  wordt  vastgesteld  op een percentage 
(meestal 8 pct. van het totale bedrag van de uitgaven en werkingskosten met uitsluiting 
van de personeels- en financiële kosten, doch met dien verstande dat de aldus vastgestelde 
belastbare basis niet lager mag zijn dan de zogenaamde 'minimum belastbare basis' of nog 
'alternatieve basis' genoemd; deze minimum belastbare basis of alternatieve basis wordt 
gevormd door: de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; de tantièmes; de 
abnormale en goedgunstige voordelen"; 

(2)  de  betwiste aanslag van het aanslagjaar 1998 werd op een minimum belastbare 
grondslag gevestigd die ook het bedrag van de door de eiseres in haar jaarrekeningen van 
het boekjaar dat betrekking heeft op deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelas-
tingschulden omvat, zijnde de geschatte belastingschuld op de winst van dit boekjaar en 
belastingschulden met betrekking tot de winst van vorige boekjaren die door de admini-
stratie tijdens dit boekjaar werden gevestigd ten gevolge van een wijziging van de aangif-
ten in de vennootschapsbelasting van de eiseres met betrekking tot die vorige boekjaren; 

(3) "de enige rechtsvraag die in huidig geschil voorligt is te weten of de vennootschaps-
belasting al dan niet moet worden aangezien als onderdeel van de 'minimum belastbare 
basis' van een coördinatiecentrum, inzonderheid of de vennootschapsbelasting al dan niet 
moet worden aangezien als 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten'.

Het bestreden arrest beslist dat de administratie terecht deze vennootschapsbelasting bij 
de aan eiseres' vennootschapsbelasting onderworpen grondslag heeft gevoegd en doet, bij-
gevolg, het vonnis a quo teniet en wijst de oorspronkelijke vordering van de eiseres af als 
zijnde ongegrond.
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Het arrest motiveert die beslissing in hoofdzaak als volgt: "'Uitgangspunt is de tekst van 
art. 5 van het KB nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördina-
tiecentra zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbe-
palingen: in afwijking van de artikelen 96 tot 115, 142 en 14 tot 148 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (van 1964, thans de artikelen 183 tot 207, 230 en 233 tot 240 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), wordt het belastbaar inkomen van 
het centrum op forfaitaire wijze vastgesteld. Die vaststelling geschiedt op basis van de uit-
gaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en financiële kosten, zonder 
dat het aldus vastgestelde inkomen lager mag zijn dan het bedrag gevormd door het totaal 
van: a) de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; b) (...) c) de abnormale 
of goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend. Artikel 109 WIB (1964) 
(thans art. 198 WIB/92 bepaalt: 'Als beroepskosten zijn niet aftrekbaar: 1° de vennoot-
schapsbelasting, met inbegrip van de desbetreffende verhogingen (...)'.

Blijkens de wetshistoriek van het KB nr. 187 van 30 december 1982 werd oorspronke-
lijk alleen voorzien in een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting beperkt tot 
de gereserveerde winst en de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en vennoten. Het is 
pas bij artikel 39 van de wet van 27 december 1984 dat artikel 5, §1, van het KB nr. 187 
werd herschreven zoals hiervoor vermeld. De reden van wijziging vond zijn oorsprong in 
Europese bezwaren m.b.t. het stelsel van vrijstelling die een steun zou uitmaken hetgeen 
onverenigbaar was met de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome. Voorgesteld 
werd de centra te onderwerpen aan het gemeenrechtelijk stelsel behalve voor wat betreft 
de vaststelling van de belastbare winst (zie Parlementaire bescheiden, ontwerp van wet, 
nr. 1010/1, Memorie van toelichting: blz 14 en 15). Deze visie werd nog herhaaldelijk 
hernomen in het verslag van de Commissie voor de Financiën (Parlementaire bescheiden, 
Verslag, 1010/13, blz. 9-10, blz. 108-110; zie tevens Parlementaire bescheiden, Verslag 
nr. 78/2, blz. 9 en blz. 37-38). In voormelde parlementaire bescheiden wordt de term 'niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten' omschreven als 'uitgaven en lasten die 
niet als bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekbaar zijn' en anderzijds als 'fiscaal niet aftrekbare 
uitgaven'. De administratie wijst er terecht op dat de term 'niet als bedrijfsuitgaven aftrek-
bare uitgaven en lasten' niet anders kan begrepen worden dan als bepaald in de artikelen 
50, 50bis en 109 WIB/64, omdat behoudens de vaststelling van de belastbare grondslag de 
gemeenrechtelijke bepalingen m.b.t.  de  vennootschapsbelasting van toepassing blijven. 
De interpretatie van de (eiseres) dat uitdrukkelijk afgeweken wordt van art. 109 WIB/64 
in art. 5, §1, van het KB nr. 187 waarbij de niet aftrekbaarheid van de vennootschapsbe-
lasting wordt voorzien zou leiden tot een interpretatie dat art. 5, §1, van het KB nr. 187 
volledig los zou staan van de bepalingen zoals vervat in het WIB. Wanneer dezelfde rede-
nering zou worden aangehouden voor art. 96 WIB/64 (waarvan art. 5, §1, van het KB nr. 
187 evenzeer afwijkt) zou dit tot ongerijmdheden leiden. Art. 96 WIB/64 dat bepaalt dat 
het bedrag van de inkomsten dat onderhevig is aan de vennootschapsbelasting wordt vast-
gesteld volgens de regels die van toepassing zijn op de personenbelasting, met name de 
winsten van de in artikel 20, 1°, WIB/64 bedoelde bedrijven zou dan ook niet van toepas-
sing zijn, hetgeen met zich zou meebrengen dat evenmin het referentiekader inzake de af-
trekbare bedrijfsuitgaven of -lasten als bedoeld in art. 44 WIB/64 van toepassing zou zijn. 
Dergelijke interpretatie druist volledig in tegen het principe dat de coördinatiecentra on-
derworpen zijn aan het gemeen recht behalve voor de vaststelling van de belastbare winst.

Desbetreffend wijst de (eiseres) erop dat het begrip 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare 
uitgaven en lasten' niet gedefinieerd is in het gemeen belastingrecht zodat het autonoom 
moet worden geïnterpreteerd. In dit verband merkt de administratie nog terecht op dat het 
begrip 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten' zijn oorsprong vindt in het 
artikel 65, A, 2°, van het KB WIB/64 alwaar deze post werd opgenomen als een categorie 
van winst tot vaststelling van het belastbaar inkomen. De 'niet als bedrijfsuitgaven of -las-
ten aftrekbare bedragen' worden omschreven in de artikelen 50 en 50bis WIB/64 voor de 
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personenbelasting en specifiek voor de vennootschapsbelasting in artikel 109 WIB/64. Uit 
de samenlezing van artikel 65, A, 2°, KB WIB/64 en art. 109 WIB/64 volgt dat onder het 
begrip 'niet als bedrijfsuitgaven of -lasten aftrekbare bedragen' de vennootschapsbelasting 
moet worden begrepen. Alhoewel deze term in het gewijzigde art. 65, A, 2e KB WIB/64 
in artikel 74 KB WIB/92 werd vervangen door verworpen uitgaven (daaronder verstaan 
zijnde 'de niet als beroepskosten aftrekbare bedragen')  behoudt het begrip 'niet als be-
drijfsuitgaven of -lasten aftrekbare bedragen' dat werd gewijzigd in 'de niet als beroeps-
kosten aftrekbare bedragen' dezelfde inhoud. De omstandigheid dat in het gewone aan-
slagregime een correctie van het resultaat gebeurde door de gedebiteerde vennootschaps-
belasting te boeken (bedoeld wordt te corrigeren) als een verworpen uitgave, hetgeen een 
wezenlijk verschil uitmaakt met de bijzondere wijze van samenstelling van de belastbare 
grondslag  van  een  coördinatiecentrum waarbij  het  boekhoudkundig  resultaat  geen  rol 
speelt, verandert daar niets aan. Het hof stelt immers vast dat in de lijst van niet als be-
roepskosten aangemerkte bedragen (zie art. 109 WIB/64, thans art. 198 WIB/92) de ven-
nootschapsbelasting eerst wordt vermeld, hetgeen als een verworpen uitgave moet worden 
beschouwd. Welnu ingevolge het verslag aan de Koning behoort een verworpen uitgave 
tot de belastbare grondslag van een coördinatiecentrum. Uit het voorgaande volgt dat de 
vennootschapsbelasting  wel  degelijk  deel  uitmaakt  van  de  'minimum  belastbare 
grondslag'.

Grieven
De minimum belastbare grondslag van coördinatiecentra, bepaald door artikel. 5, §1, 

van het koninklijk besluit nr. 187, omvat niet, voor een bepaalde aanslagperiode, de in de 
jaarrekeningen van deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelastingschulden, zijnde 
de geschatte belastingschuld van deze aanslagperiode en de belastingschulden met betrek-
king tot vorige aanslagen die tijdens dat aanslagjaar aan het licht zijn gekomen.

Om het tegenovergestelde te beslissen, steunt het bestreden arrest op de tijdens de voor-
bereidende werkzaamheden tot de wijzigende wet van 27 december 1984 uitgedrukte wil 
om voortaan de coördinatiecentra aan het "gemeenrechtelijk stelsel" te onderwerpen en op 
het feit dat, in het gemeenrechtelijk stelsel van de vennootschapsbelasting, artikel 109, 1°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992), bepaalt dat "als beroepskosten zijn niet aftrek-
baar: 1° de vennootschapsbelasting".

Zoals het bestreden arrest het echter zelf herhaalt, preciseren die voorbereidende werk-
zaamheden dat de centra aan het gemeenrechtelijk stelsel zullen onderworpen zijn "behal-
ve voor wat betreft de vaststelling van de belastbare winst". Artikel 5, §1, van het konink-
lijk besluit nr. 187 sluit voor het overige, wat de vaststelling van het belastbaar inkomen 
van de coördinatiecentra betreft, alle artikelen uit van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen  die  de  gemeenrechtelijke  belastbare  grondslag  in  de  vennootschapsbelasting 
vastleggen. Welnu, die uitsluiting betreft precies de vaststelling van de hier ter sprake 
zijnde belastbare winst. De tijdens de voorbereidende werkzaamheden tot de wet van 27 
december 1984 gedane verklaring, waarop het bestreden arrest steunt, is dus niet relevant.

In het gemeenrechtelijk stelsel heeft artikel 109, 1°, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992), waarnaar het arrest verwijst, voor het overige niet als doel, noch als gevolg de 
vennootschapsbelasting aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen. Die bepaling be-
oogt enkel te verduidelijken dat de belastbare grondslag overeenstemt met de boekhoud-
kundige winst van de vennootschap vóór aftrek van de belasting en niet met de boekhoud-
kundige winst na aftrek van de belasting. De toepassing van deze bepaling ter vaststelling 
van de minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra heeft tot gevolg deze mi-
nimum grondslag te verhogen met het bedrag van de op de minimum grondslag verschul-
digde belasting en vervolgens de minimum belastbare grondslag met deze tweede belas-
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ting te verhogen, en dit zo tot in het oneindige (het zogenaamde "sneeuwbaleffect"). Dit is 
niet de draagwijdte van de regel vastgesteld in artikel 109, 1°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) (thans artikel 198, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992). Deze bepaling vermag bijgevolg niet de door het bestreden arrest weer-
houden oplossing te rechtvaardigen.

Artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 geeft geen definitie van de "niet als be-
drijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" die in de minimum belastbare grondslag van 
coördinatiecentra dienen opgenomen te worden. Desaangaande verwijst dat artikel even-
min expliciet naar een bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van dit Wetboek. Het wijkt er integendeel uitdrukkelijk 
van af.

Door de "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" als een element van de 
minimum belastbare grondslag van coördinatiecentra te beschouwen, verwijst artikel 5, 
§1, van het koninklijk besluit nr. 187 weliswaar impliciet naar bepalingen van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen die de aftrek van bepaalde uitgaven voor de vaststel-
ling van de gemeenrechtelijke belastbare winst uitsluiten.

Uit de voorbereidende werkzaamheden betreffende het koninklijk besluit nr. 187 en de 
wet van 27 december 1984 blijkt echter dat de wetgever door de coördinatiecentra op de 
"niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten "te belasten, enkel de vrijwillige 
uitgaven beoogde zoals de "geheime commissielonen (en de) uitgaven die op onredelijke 
wijze de beroepsbehoeften overtreffen" en tot doel had "misbruiken te voorkomen" (Ver-
slag aan de Koning voorafgaande aan de oorspronkelijke versie van het koninklijk besluit 
nr. 187, B.S., 13 januari 1983, p. 503). Zoals het belasten van de door het centrum verkre-
gen abnormale of goedgunstige voordelen beoogt te vermijden dat men winsten naar het 
centrum zou verschuiven waar zij onbelast zouden blijven, beoogt het belasten van de niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten te vermijden dat men door een coördina-
tiecentrum lasten zou laten dragen die in hoofde van een normaal belaste vennootschap 
niet- of slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Tot deze tweede categorie van elementen be-
hoort de vennootschapsbelasting duidelijk niet: de vennootschapsbelasting is geen vrijwil-
lige uitgave in hoofde van de vennootschap en er bestaat geen risico van verschuiving van 
de vennootschapsbelasting van een lid van de groep aan het coördinatiecentrum. De inter-
pretatie van het bestreden arrest leidt ertoe de minimum belastbare grondslag te verhogen 
met de belasting die het coördinatiecentrum verschuldigd is op de minimum belastbare 
grondslag en vervolgens de minimum belastbare grondslag met deze tweede belasting te 
verhogen, dit zo tot in het oneindige (het zogenaamde "sneeuwbaleffect"). Dat is nooit de 
bedoeling geweest van de wetgever.

Door te beslissen dat de vennootschapsbelasting, berekend op de door het koninklijk 
besluit nr. 187 vastgelegde minimum belastbare grondslag, zelf in deze belastbare grond-
stag dient te worden opgenomen, heeft het bestreden arrest tot gevolg dat deze belastbare 
grondslag wordt onderworpen aan een belastingtarief dat hoger is dan het gewoon ge-
meenrechtelijke tarief van de vennootschapsbelasting. Uit artikel 5 van het koninklijk be-
sluit nr. 187 volgt echter a contrario dat de door deze bepaling vastgelegde minimum be-
lastbare grondslag aan het gewoon gemeenrechtelijk tarief van de vennootschapsbelasting 
is onderworpen, zoals bepaald door 126, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) en daarna, vanaf aanslagjaar 1992, door artikel 21.5, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

Door te beslissen dat de Administratie terecht de vennootschapsbelasting in de belast-
bare grondslag van de vennootschapsbelasting van de eiseres van aanslagjaar 1998 heeft 
opgenomen, heeft het bestreden arrest artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187, als-
mede de andere in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen geschonden.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na in hoofdzaak de hierna volgende vaststellingen te hebben gedaan: 
(1) "(de eiseres) is een coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30 decem-

ber 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de Wet 
van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen; deze coördinatiecentra wor-
den op forfaitaire wijze belast; hetzij volgens de zogenaamde 'cost plus' methode of win 
stopslag formule waarbij de forfaitaire winst wordt vastgesteld op een percentage (meestal 
8 pct. van het totale bedrag van de uitgaven en werkingskosten met uitsluiting van de per-
soneels- en financiële kosten, doch met dien verstande dat de aldus vastgestelde belastba-
re basis niet lager mag zijn dan de zogenaamde 'minimum belastbare basis' of nog 'alter-
natieve basis' genoemd; deze minimum belastbare basis of alternatieve basis wordt ge-
vormd door: de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten; de tantièmes; de 
abnormale en goedgunstige voordelen"; 

(2)  de  betwiste aanslag van het aanslagjaar 1998 werd op een minimum belastbare 
grondslag gevestigd die ook het bedrag van de door eiseres in haar jaarrekeningen van het 
boekjaar dat betrekking heeft op deze aanslagperiode geboekte vennootschapsbelasting-
schulden omvat, zijnde de geschatte belastingschuld op de winst van dit boekjaar en be-
lastingschulden met betrekking tot de winst van vorige boekjaren die door de administra-
tie tijdens dit boekjaar werden gevestigd ten gevolge van een wijziging van de aangiften 
in de vennootschapsbelasting van de eiseres met betrekking tot die vorige boekjaren; 

(3) "de enige rechtsvraag die in huidig geschil voorligt is te weten of de vennootschaps-
belasting al dan niet moet worden aangezien als onderdeel van de 'minimum belastbare 
basis' van een coördinatiecentrum, inzonderheid of de vennootschapsbelasting al dan niet 
moet worden aangezien als 'niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten'; 

(4) "(de eiseres) laat (...) gelden dat art. 5, §1, van het KB nr. 187 in de interpretatie van 
de (verweerder) het gelijkheidsbeginsel zou schenden omdat twee coördinatiecentra die 
zich in een gelijkaardige situatie fiscaal verschillend worden behandeld naargelang het 
tijdstip waarop zij een aanvullende aanslag in de vennootschapsbelasting ontvangen, naar-
gelang zij de aanslag boekhoudkundig verwerken of naargelang de verhouding van de mi-
nimum belastbare basis t.o.v. de cost plus basis",

doet het bestreden arrest het vonnis a quo teniet en wijst het de oorspronkelijke vorde-
ring van de eiseres af als zijnde ongegrond, zonder een prejudiciële vraag aan het Arbitra-
gehof te stellen betreffende de overeenstemming van artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 187 van 30 december 1982 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpre-
tatie dat het begrip "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" bedoeld in 
voornoemd artikel 5 de vennootschapsbelasting omvat.

Het arrest motiveert die beslissing als volgt:
"De vennootschapsbelasting maakt wel degelijk deel uit van de minimum belastbare 

grondslag (van artikel 5, §1, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 be-
treffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 
1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fisca-
le bepalingen) (...). Terecht stelt (de verweerder) dat het stellen van een prejudiciële vraag 
niet dienend is omdat de uitgangspositie verschillend is daar in het ene geval de aanslag 
wordt ontvangen in het jaar N en in het andere geval in het jaar N1. Bovendien is het ant-
woord op deze vraag niet onontbeerlijk om tot een oplossing van het geschil te komen".

Grieven
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Indien de "niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten" die, krachtens artikel 
5 van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982, in aanmerking moeten worden 
genomen voor de berekening van de minimum betastbare grondslag van een coördinatie-
centrum voor een bepaald boekjaar, het bedrag van de vennootschapsbelastingschulden 
omvatten die het coördinatiecentrum in zijn jaarrekeningen van dat boekjaar heeft moeten 
boeken ten gevolge van de inkohiering door de administratie, tijdens dat boekjaar, van be-
lastingsupplementen met betrekking tot vorige boekjaren, dan schendt deze bepaling het 
gelijkheidsbeginsel dat gewaarborgd is door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Coördinatiecentra die zich in een identieke situatie bevinden worden immers verschil-
lend behandeld - namelijk zij dragen een verschillende belastinglast - al naargelang het 
tijdstip  waarop  zij  een  aanvullende  aanslag  in  de  vennootschapsbelasting  ontvangen. 
Twee coördinatiecentra die eenzelfde aanvullende aanslag krijgen met betrekking tot een 
vorig boekjaar (bijvoorbeeld, omdat de administratie meent dat de centra een goedgunstig 
of abnormaal voordeel tijdens een vorig aanslagjaar hebben verkregen), zullen verschil-
lend worden behandeld naargelang het tijdstip waarop zij de aanvullende aanslag in de 
vennootschapsbelasting ontvangen. Het eerste coördinatiecentrum krijgt de aanvullende 
aanslag tijdens het aanslagjaar 1. Deze aanslag wordt dus toegevoegd aan de minimum 
belastbare grondslag van dat aanslagjaar 1. Bijgevolg zal het bedrag van de aanvullende 
belastinglast van het eerste coördinatiecentrum met betrekking tot de aanvullende aanslag 
afhangen van de cost plus basis en van de andere elementen van de minimum belastbare 
grondstag van dat aanslagjaar 1. Het tweede coördinatiecentrum ontvangt de aanvullende 
aanslag tijdens het aanslagjaar 2 en blijft dus belast voor het aanslagjaar 1 op de cost plus 
basis. De aanvullende aanslag komt in aanmerking voor de berekening van de minimum 
betastbare grondslag van het tweede coördinatiecentrum van het aanslagjaar 2. Bijgevolg 
zal het bedrag van de aanvullende belastinglast met betrekking tot de aanvullende aanslag 
afhangen van de cost plus basis en van de andere elementen van de minimum belastbare 
grondslag van dat aanslagjaar 2. Dus, zelfs wanneer de twee coördinatiecentra eenzelfde 
cost plus basis hebben en eenzelfde minimum belastbare grondslag (met uitzondering van 
de aanvullende vennootschapsbelasting) die lager is dan de cost plus basis en ze eenzelfde 
aanvullende aanslag krijgen, dan worden die coördinatiecentra toch verschillend behan-
deld namelijk dragen zij over de twee aanslagjaren een verschillende belastinglast met be-
trekking tot dezelfde supplementaire aanslag. Dit verschil in behandeling tussen twee co-
ördinatiecentra die zich in een gelijke situatie bevinden, al naargelang het tijdstip waarop 
zij de aanvullende aanslag krijgen, is niet op redelijke wijze gerechtvaardigd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door toepassing te maken van artikel 5, §1, van 
het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördi-
natiecentra, zoals gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 houdende fiscale en begro-
tingsbepalingen en van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen, om de oorspron-
kelijke vordering van de eiseres te afwijzen als zijnde ongegrond, schendt het de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 5, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 
december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra, zoals gewijzigd 
door artikel 39 van de wet van 27 december 1984, wordt, in afwijking van de ar-
tikelen 96 tot 115, 142 en 144 tot 148 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) het belastbaar inkomen van de coördinatiecentra forfaitair vastge-
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steld.

Krachtens het tweede lid van dit artikel gebeurt de vaststelling van het belast-
bare inkomen van de coördinatiecentra op basis van de uitgaven en werkingskos-
ten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële kosten, zonder dat het al-
dus vastgestelde inkomen lager mag zijn dan het bedrag gevormd door het totaal 
van:

- de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten;

- de andere tantièmes dan die bedoeld in artikel 108, 1°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964);

- de abnormale of goedgunstige voordelen die aan het centrum worden ver-
leend.

Hieruit volgt dat, in afwijking van de gemeenrechtelijke bepalingen in verband 
met de vaststelling van het belastbare inkomen, de forfaitaire winst van de coor-
dinatiecentra wordt vastgesteld op een percentage van het totale bedrag van de 
uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de personeels- en de financiële 
kosten, zonder dat het aldus forfaitair vastgestelde belastbare inkomen evenwel 
lager mag zijn dan de minimale belastbare basis die wordt gevormd door de niet 
als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten, de andere tantièmes dan die 
bedoeld in artikel 108, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
en de abnormale of goedgunstige voordelen.

2. De wetgever heeft het begrip "de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitga-
ven en lasten" gebruikt in voormeld artikel 5, §1, tweede lid, niet nader gedefini-
eerd.

Uit het verslag aan de Koning voorafgaand aan de oorspronkelijke versie van 
het koninklijk besluit nr. 187 en uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 27 december 1984 blijkt dat de wetgever door het belasten van de niet als 
bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten, misbruiken beoogde te vermijden 
en meer bepaald wou tegengaan dat het coördinatiecentrum lasten zou dragen die 
in hoofde van een normaal belaste vennootschap niet of slechts gedeeltelijk af-
trekbaar zijn.

Het opnemen van de belasting in de belastbare grondslag leidt tot een onlogi-
sche berekeningswijze van de belasting die de wetgever niet heeft gewild.

3. Gelet op de bedoeling van de wetgever enkel misbruiken te voorkomen, om-
vat de minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra niet de vennoot-
schapsbelasting of de belasting van niet-inwoners/vennootschappen.

4. De appelrechters die oordelen dat de vennootschapsbelasting wel degelijk 
deel uitmaakt van de minimum belastbare grondslag, schenden aldus artikel 5, 
§1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982.

Het middel is gegrond.

Overige grieven
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5. Het onderzoek van de overige grieven kan 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 Brussel.

16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Claeys Boúúaert.

Nr. 142

1° KAMER - 16 maart 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - FISCAAL BANKGEHEIM 
- DRAAGWIJDTE

De administratie is niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de  
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het 
belasten van hun cliënten; hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen  
bedoeld en niet  alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in 
ontvangst nemen van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening;  
financiële  instellingen  omvatten  ook  de  ondernemingen  die  een  werkzaamheid  van 
financiële leasing uitoefenen1. (Art. 318, eerste lid, W.I.B. 1992).

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

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De betwisting betreft de vraag of een leasingmaatschappij al dan niet onderworpen is 

aan het ‘bankgeheim’ zoals geregeld in artikel 318, eerste lid, van het W.I.B. 1992.
De rechtspraak is daaromtrent verdeeld.2

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Oordeelden dat een leasingmaatschappij niet onderworpen is aan het bankgeheim: Luik, 3 maart 
2OO4, FJF, 2OO4, 1OO3; Antwerpen, 16 september 2OO3, NJW, 2OO4, 122; Antwerpen, 29 april 
2OO3, FJF, 2OO4, 142; Rb. Bergen, 1O juni 2OO3, FJF, 2OO4, 9O2; Brussel, 3 mei 2OO2, FJF, 
2OO4, 675; Rb. Luik, 18 maart 2OO2, FJF, 2OO4, 54; Rb. Bergen, 17 januari 2OO2, JLMB, 2OO3, 
913; Rb. Brussel, 4 januari 2OO2, TFR, 2OO2, 658.
Oordeelden dat  een leasingmaatschappij  wél  onderworpen is  aan het  bankgeheim: Het  bestreden 
arrest van het Hof van Beroep te Gent; Rb. Namen, 23 oktober 2OO2, RGCF,  2OO3/O4, 62 en 
Fiscologue, 2OO3/875, 1O; Rb. Brussel, 3 mei 2OO2,  FJF, 2OO2, 675; Rb. Brussel, 23 februari 
2OOO, Fiscoloog, 2OOO/772, 1.
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2. Door de Wet van 8 augustus 1980 werd het principe van het bankgeheim voor het 
eerst in een wettelijke bepaling (huidig artikel 318 W.I.B. (1992)) opgenomen.

Krachtens het te dezen voor het aanslagjaar 1997 toepasselijk artikel 318, eerste lid, 
van het W.I.B. (1992), is de administratie, in afwijking van de bepalingen van artikel 317, 
niet  gemachtigd  om in  de  rekeningen,  boeken  en  documenten  van  de bank-,  wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van 
hun cliënten.

De  fiscale  wetgeving  bevat  geen  uitdrukkelijke  definitie  van  wat  onder  het  begrip 
“bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen” dient te worden verstaan. De administratie-
ve commentaar op het W.I.B. (1992)3 stelt dat de volgende instellingen geviseerd worden:

- de Belgische banken en spaarkassen;
-  de  Belgische  kredietinstellingen,  lening-  en  hypotheekmaatschappijen, 

kapitalisatieondernemingen,  de  Deposito-  en  Consignatiekas  en  het  Bestuur  der 
postcheques;

- de Belgische vennootschappen die de financiering van verkopen op afbetaling tot doel 
hebben;

- de Belgische ondernemingen en particulieren die zich met wisselverrichtingen inlaten;
-  de  Belgische  inrichtingen  van  buitenlandse  ondernemingen,  gelijkaardig  aan  die 

welke hiervoor zijn vermeld.
In  de  financiële  wetgeving  wordt  het  begrip  “kredietinstelling”  gedefinieerd.  Zo 

omschrijft artikel 1 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op de 
kredietinstellingen,  de  “kredietinstelling”  als  “een  Belgische  of  buitenlandse 
onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst  
nemen van  gelddeposito’s  of  van  andere terugbetaalbare  gelden  en het  verlenen  van  
kredieten voor eigen rekening.”

Het toepassingsgebied van artikel 318 W.I.B. 1992 beperken tot  voormeld type van 
ondernemingen zou in strijd zijn met de ratio legis van voormeld artikel.

Immers, niettegenstaande dat op het moment van de invoering van huidig artikel 318 
W.I.B.  1992  door  artikel  34  van  de  Wet  van  8  augustus  198O enkel  de  banken  en 
spaarkassen aan voormelde definitie voldeden, heeft de wetgever het bankgeheim inzake 
directe belastingen toch uitgebreid tot de wissel- en kredietinstellingen (J. MALHERBE 
en A. VISSCHERS, Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht onder vuur, R.G.C.F., 
2OO3/5, 86).

Daarenboven wordt in de voorbereidende werken bij de Wet van 8 augustus 198O uit-
drukkelijk vermeld dat artikel 318 W.I.B. de “financiële instellingen” viseert.4

Het begrip “financiële instelling” wordt in artikel 3 van de Wet van 22 maart 1993 op 
het statuut en het toezicht van kredietinstellingen gedefinieerd als “een onderneming die  
geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van  
deelnemingen of het verrichten van één of meer van de werkzaamheden als vermeld in de  
punten 2 tot 12 van de lijst in §2 van dit artikel: (…)

- in ontvangst nemen van deposito’s en andere terugbetaalbare gelden;
-  verstrekken  van  leningen,  inclusief  ondermeer  consumentenkrediet,  hypothecair 

krediet, factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties, inclusief 
forfaitering;

- leasing;

3 Com. I.B., nr. 318/4.
4 Parl. Doc. Kamer, 1979-8O, nr. 323, 18 en 19.
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- betalingsverrichtingen;
- uitgifte en beheer van betaalmiddelen (creditcards, reischeques, kredietbrieven);
- verlenen van garanties en stellen van borgtochten;
- transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met 

betrekking tot geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositobewijzen, etc.), valuta’s, 
financiële future’s en opties, swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten, en effecten;

- deelnemingen aan effecten, emissies en dienstverrichtingen in verband daarmee;
- advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee 

samenhangende  aangelegenheden,  alsmede  advisering  en  dienstverrichtingen  op  het 
gebied van fusie en overname van ondernemingen;

- bemiddeling op de interbankenmarkten;
- vermogensbeheer of advisering;
- bewaarneming en beheer van effecten;
- commerciële inlichtingen;
- verhuur van safe.”
Uit  voormelde  definitie  blijkt  dat  een  onderneming  als  een  “financiële  instelling” 

beschouwd wordt, wanneer zij zich bezig houdt met financiële of bancaire verrichtingen 
in  de  ruime  zin.  Om na te  gaan  of  er  sprake is  van een “bank-,  wissel-,  krediet-  of 
spaarinstelling” in de zin van artikel 318 W.I.B. (1992), zal aldus de aard van de activiteit 
van de instelling bepalend zijn.

Deze zienswijze wordt overigens bevestigd in een antwoord van de minister van Finan-
ciën op een parlementaire vraag van 24 april 1996, waarin de minister uitdrukkelijk stelt 
dat kredietkaartmaatschappijen gelijkgesteld kunnen worden met kredietinstellingen in de 
zin van artikel 318 W.I.B. (1992).5 De kredietkaartmaatschappijen worden inderdaad ge-
viseerd onder het vijfde streepje van voormelde lijst.

Bedoelde zienswijze sluit ook aan bij de passus uit de Com. I.B. nr. 322/7, waar gesteld 
wordt  dat  “de  bepalingen  van  artikel  318,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992),  die  het  verbod 
opleggen  om in  de  rekeningen,  boeken  en  documenten  van  de  financiële instellingen 
inlichtingen in  te  zamelen met  het  oog op het  belasten van hun cliënten,  niet  mogen  
omzeild worden door zich te beroepen op de bepalingen van artikel 322 W.I.B. (1992)”.

In de doctrine wordt bovendien algemeen aanvaard dat leasing een kredietoperatie uit-
maakt.6

De,  zoals  ten  deze,  klassieke  leasingsovereenkomst  is  immers  een  kredietoperatie, 
waarbij niet de N.V. ‘J & S Van Neder’ maar wel de N.V. ‘Locabel - Auto’ onmiddellijk 
de volledige prijs  van het voertuig heeft  moeten betalen,  terwijl  de N.V. ‘J & S Van 
Neder’ enkel een huurprijs aan de N.V. ‘Locabel - Auto’ diende af te dragen gedurende 
vier jaren, om dan uiteindelijk van deze laatste het voertuig te kopen aan de ten opzichte 
van de werkelijke verkoopwaarde zeer lage residuwaarde.

Leasing maakt overigens niet alleen deel uit van de mogelijke diensten die een bank 
kan aanbieden, maar zij valt ook onder het toepassingsgebied van de wet van 12 juni 1991 
op  het  consumentenkrediet,  die  leasing,  net  zoals  de  verkoop  op  afbetaling,  als  een 
kredietovereenkomst  aanmerkt  (cfr.  art.  1,  1O°,  in  fine:  “de  verhuurder  wordt  als 

5 Bull. Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, nr. 39, p. 5128.
6 J. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Bijzondere overeenkomsten. Overzicht van rechtspraak  
1988-1994”,  T.P.R., 1997, 1268; H. LIBERT, “Leasing van roerende goederen”, in Bijzondere over-
eenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 4-5; J. HERBOTS, noot onder Cass., 17 juni 1993, “Réflexions à propos de la nature du lea-
sing, avant contrat innomé, typique et fiduciaire”, RCJB, 1996, p. 227 e.v..
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kredietgever beschouwd”).
Uit niets kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om de 

kredietinstellingen die niet vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen van de toepassing van artikel 318, eerste lid, W.I.B. 
(1992) uit te sluiten. 

In dit verband mag immers niet uit het oog worden verloren dat bedoelde wet nog niet 
bestond bij de inwerkingtreding van artikel 318 W.I.B. (1992) - oud artikel 224 W.I.B. 
(1964), zoals ingevoerd door artikel 34 van de wet van 8 augustus 198O betreffende de 
budgettaire voorstellen 1979-198O), zodat de eis, dat het om een kredietinstelling in de 
zin van bedoelde wet moet gaan, derhalve neerkomt op de toevoeging van een voorwaar-
de aan artikel 318 W.I.B. (1992) die er niet is in terug te vinden.7

Ook volgens de meerderheid van de auteurs valt de leasingmaatschappij binnen het toe-
passingsgebied van artikel 318 van het W.I.B. (1992).8

Het middel faalt naar recht waar het ervan uitgaat dat met kredietinstellingen in artikel 
318,  eerste  lid,  W.I.B.  (1992)  ,  louter  de  in  de  wet  van  22  maart  1993  geviseerde 
kredietinstellingen  worden  beoogd,  en  dat  de  financiële  instellingen,  waaronder  de 
leasingmaatschappijen  ressorteren,  uitgesloten  zijn  uit  het  toepassingsgebied  van  deze 
bepaling.

Besluit  :   VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.05.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 september 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- schending van artikel 318 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) (afge-

7 Ondanks het feit dat, op het ogenblik dat de wet van 8 augustus 198O in werking trad, enkel de 
door het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 geviseerde bankinstellingen en de spaarinstellingen fondsen 
konden ontvangen en kredieten verstrekken, heeft de wetgever de onderzoeksbeperkingen trouwens 
ook doen gelden t.a.v. niet gedefinieerde krediet- en wisselinstellingen. Het is vanuit die optiek dat de 
administratie  de hypotheekmaatschappijen,  de kapitalisatieondernemingen en de vennootschappen 
die de financiering van verkopen of afbetaling tot doel hebben, rangschikt onder de door artikel 318 
W.I.B. 1992 geviseerde instellingen.
8 P. BELLEN, "Le secret bancaire et les sociétés de leasing", Act. Fisc., 2OO2, n° 35, 5; R. FORESTINI, 
noot onder Rb. Namen, 23 oktober 2OO2, RGCF, 2OO3/O4, 67; F. JACOBS, “Leasingmaatschappijen 
dan toch onderworpen aan het bankgeheim”, noot onder Gent, 7 september 2OO4, TFR, 2OO5, 546, 
en “Omtrent de taxatie van een voordeel bij leasing en de schending van het bankgeheim”, noot on-
der Rb. Brussel, 4 januari 2OO2, TFR, 2OO2, 658; B. WAEGENAERE en C. BALIEUX, “Leasing: vente 
au terme du contrat et avantages en tout genre”, noot onder Rb. Bergen, 17 januari 2OO2,  JLMB, 
2OO3, 917; J. MALHERBE en A. VISSCHERS, “Het bankgeheim in het Belgisch fiscaal recht onder  
vuur”, RGCF, 2OO3/5, 83.



636 HOF VAN CASSATIE 16.3.07 - Nr. 142 

kort WIB92), zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1997 en van de artikelen 1, twee-
de lid, en 3, §1, 5°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt dat artikel 318, eerste lid WIB92 werd ingevoegd bij artikel 

34  van  de  wet  van  8.8.1980  betreffende  de  budgettaire  voorstellen  1979-80  in  het 
WIB/1964, nl. door opname van een artikel 224 dat thans artikel 318 WIB92 geworden is. 
Tijdens de parlementaire voorbereiding werd hiervoor als verantwoording gegeven (Part. 
Besch. Kamer, Zitting 1979-80, 323/61, amendementen van de regering, p. 24, m.b.t. arti-
kel 35, dat nadien artikel 34 geworden is): "Artikel 224 (nieuw) voert een afwijking in op 
de toepassing van artikel 223 met betrekking tot de kliënten van de bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstellingen, en bevestigt het bankgeheim voor alle korrekte en normale ver-
richtingen".

Essentieel voor de beoordeling van de reikwijdte van het aan de administratie opgeleg-
de verbod is dat de inzameling van inlichtingen moet gebeuren met het oog op het belas-
ten van de cliënten van deze instellingen.

Leasing is nog steeds een onbenoemd contract,  en het is de partijen toegelaten hun 
rechtsverhoudingen met grote vrijheid te regelen (vergelijk met Cass. 17 juni 1993, TBH 
1994, 147 met noot). In haar klassieke definitie is het een overeenkomst waarbij een kre-
dietinstellingleasingvennootschap op aanduiding en specificatie van de uiteindelijke ge-
bruiker een (bedrijfs)goed aankoopt om het aan de gebruiker te verhuren, met de optie op 
het einde van het huurcontract, de eigendom over het goed te verkrijgen.

Te dezen moet aangenomen worden hoewel het leasingcontract zelf niet wordt voorge-
legd - dat het voertuig was aangekocht door de NV Locabel-Auto, verhuurd werd aan de 
NV Weverij Van Neder J & S van 20.10.1992 tot 20.09.1996, en deze laatste beschikte 
over een optie tot aankoop op het einde van de huur voor de residuwaarde van 27.336 
BEF (thans 677.64 euro) exclusief BTW. Het betreft een kredietoperatie waarbij niet de 
NV Weverij Van Neder J & S maar wel de NV Locabel-Auto onmiddellijk de volledige 
prijs van het voertuig heeft moeten betalen, terwijl de NV Weverij Van Neder J & S enkel 
een huurprijs aan de NV Locabel-Auto betalen moet, gedurende ongeveer 4 jaren, om dan 
uiteindelijk van deze laatste het voertuig te kunnen kopen aan de ten opzichte van de wer-
kelijke prijs (te dezen 1.691.136 BEF (thans 41.922,17 euro), zeer lage residuwaarde (te 
dezen 27.336 BEF (thans 677.64 euro).

Het sluiten van dergelijke leasingovereenkomsten blijkt te behoren tot de gebruikelijke 
activiteit van de NV Locabel-Auto. Uit de brief van de BBI te Liège van 12.8.1996 blijkt 
dat de BBI inlichtingen verzamelde met betrekking tot  verschillende leasingcontracten 
met vervaldatum in 1994, 1995 en 1996 (vrije vertaling uit het Frans van "divers renseig-
nements concernant des contrats de leasing souscrits auprès de la firme en cause échéant 
en 1994, 1995 et 1996").

De NV Locabel-Auto is dan ook te beschouwen als een kredietinstelling in de zin van 
artikel 318, eerste lid WIB92. Uit niets kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest om de kredietinstellingen die niet vallen onder de wet van 22.3.1993 
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van de toepassing van artikel 
318, eerste lid, WIB92 uit te sluiten. Evenmin wordt in artikel 318 WIB92 enig onder-
scheid gemaakt naargelang van de omvang van het vertrouwen waarin de kredietinstelling 
deelneemt.

Aldus is de NV Weverij Van Neder J & S te beschouwen als cliënt van de NV Locabel-
Auto en was het, de administratie in toepassing van artikel 318, eerste lid WIB92 verbo-
den om bij de NV Locabel-Auto inlichtingen in te zamelen om de NV Weverij Van Neder 
J & S te belasten.
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Te dezen werd echter niet de NV Weverij Van Neder J & S belast, maar wel de ver-
weerder in cassatie.

Op het einde van de huurperiode werden aan de NV Weverij Van Neder J & S vier mo-
gelijkheden geboden: 1) de optie van aankoop te lichten en het verschuldigde bedrag meer 
BTW te betalen, 2) de optie van aankoop af te staan, 3) de huurperiode te verlengen, 4) de 
wagen terug te bezorgen aan de NV Locabel-Auto (en dus de koopoptie niet te lichten).

De NV Weverij Van Neder J & S heeft de optie van aankoop afgestaan aan de verweer-
der in cassatie. Dit gebeurde met akkoord van de NV Locabel-Auto gezien bedoeld stuk 
van haar uitgaat en zij dus zelf deze mogelijkheid aanbood aan haar cliënt. Dat deze af-
stand van de optie tot aankoop aan de NV Locabel-Auto ter kennis werd gebracht blijkt 
o.m. uit het feit dat deze laatste dan een factuur van verkoop heeft opgesteld van verkoop 
heeft opgesteld op naam van de verweerder in cassatie.

Door de optie tot aankoop, deel van de oorspronkelijk met de NV Weverij Van Neder J 
& S afgesloten leasingovereenkomst, over te nemen, is de verweerder in cassatie zelf cli-
ënt geworden van de NV Locabel-Auto. Ook de verweerder in cassatie geniet derhalve de 
bescherming aan de cliënten van de aangehaalde instellingen verleend bij artikel 318, eer-
ste lid, WIB92.

De bestreden aanslag werd derhalve gevestigd in strijd met deze laatste bepaling en 
werd terecht door de eerste rechter vernietigd.

Grieven
Schending van artikel 318, eerste lid, WIB92 zoals van toepassing op het aanslagjaar 

1997, en van de artikelen 1, tweede lid, en 3, §1, 5°, van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Artikel 318, eerste lid, WIB92 luidt: "In afwijking van de bepalingen van artikel 317, 
en onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 315bis en 316, is de administratie 
niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, kre-
diet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun 
cliënten".

Artikel  318,  eerste  lid,  WIB92  is  aldus  een  uitzonderingsbepaling  op  art.  317 
WIB(1992), dat stelt dat "de in artikelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde 
lid, en 316 bedoelde verificaties en vragen om inlichtingen mogen slaan op alle verrichtin-
gen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen en de aldus ingewonnen inlichtin-
gen kunnen eveneens worden ingeroepen met oog op het belasten van derden". Artikel 
318, eerste lid, WIB92 dient bijgevolg restrictief te worden geïnterpreteerd.

Wanneer zoals in casu de fiscale wet geen definitie geeft van de termen bank-, wissel-, 
krediet- en spaarinstellingen moet aan die begrippen de betekenis worden gegeven die zij 
in het gemeen recht hebben.

Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen in zijn versie voor de wijziging bij artikel 3, 1° en 
2°, van de Wet van 25 februari 2003, wordt onder kredietinstellingen verstaan: "een Bel-
gische of buitenlandse onderneming, waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van gelddeposito's of van andere terugbetaalbare gelden en 
het verlenen van kredieten voor eigen rekening".

Art. 3, §1, 5°, van dezelfde wet 22 maart 1993 definieert een "financiële instelling" als 
een onderneming die geen kredietinstelling is en waarvan de hoofdbedrijvigheid (,..) be-
staat in het verrichten van een of meer in de wet opgesomde werkzaamheden, zoals:

- verstrekken van leningen, inclusief onder meer consumentenkrediet;
- leasing; enz.
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De wet van 22 maart 1993 stelt bijgevolg uitdrukkelijk dal ondernemingen betrokken 
inzake leningen verstrekt onder het consumentenkrediet evenals leasingactiviteiten te be-
schouwen zijn als een "financiële instelling".

Het begrip "financiële instelling" is echter niet opgenomen in art. 318 WIB92 zodat 
dient te worden besloten dat de NV Locabel-Auto niet onder de toepassing van voormeld 
artikel valt.

Financieringshuur tenslotte wordt geregeld in de wet van 12 juni 1991 op het consu-
mentenkrediet.

Door te beslissen dat verweerder in cassatie een kredietinstelling is in de zin van art. 
318 WIB(1992) schendt het bestreden arrest het voornoemde artikel 318 WIB(1992) en 
bij gebreke aan definitie van het begrip kredietinstelling in artikel 318 WIB(1992) even-
eens de artikelen 1, tweede lid, en 3, §1, 5° ,van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen.

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1.  Overeenkomstig het te  dezen toepasselijk artikel 318, eerste  lid,  van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), is de administratie, in afwijking 
van de bepalingen van artikel 317, niet gemachtigd om in de rekeningen, boeken 
en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen 
in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten.

2. Hiermede worden de financiële instellingen in het algemeen bedoeld en niet 
alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in ontvangst ne-
men van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening.

Financiële instellingen omvatten, naar normaal spraakgebruik, ook de onder-
nemingen die een werkzaamheid van financiële leasing uitoefenen.

3. Het middel is volledig gebaseerd op de stelling dat financiële instellingen - 
met inbegrip van financiële leasingmaatschappijen - uitgesloten zijn uit het toe-
passingsgebied van artikel 318, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1992).

Het middel faalt in zoverre naar recht.

4. Voor het overige gaat het middel ervan uit dat de appelrechters de lessor 
zouden gedefinieerd hebben als een kredietinstelling in de zin van artikel 1 van 
de wet van 22 maart 1993.

Het arrest beslist dit niet.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
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– Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Seecke, 
Kortrijk.

Nr. 143

1° KAMER - 16 maart 2007

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - ANDERSTALIGE 
BENAMING VAN OVEREENKOMSTEN TUSSEN PARTIJEN - AANHALING IN DE BESLISSING - GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN 
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - LATIJNSE 
RECHTSSPREUK - ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE - AANHALING IN DE BESLISSING - GEVOLG

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE - BEGRIP 
- TAALGEBRUIK - GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) - LATIJNSE RECHTSSPREUK - GEBRUIK 
IN DE BESLISSING - GEVOLG

1º De aanhalingen van de termen die de anderstalige benaming zijn van de verschillende  
overeenkomsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden 
gesloten,  telkens  aangehaald  tussen  enkelvoudige  aanhalingstekens,  en  waarbij  die  
overeenkomsten in het arrest worden beschreven, onder meer door de vermelding van 
het voorwerp van die overeenkomsten, zijn geen aanhalingen in een andere taal dan de 
taal van de rechtspleging zonder weergave in deze taal van de zakelijke inhoud ervan1.  
(Artt. 37 en 40, Taalwet Gerechtszaken).

2º en 3º De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur  principale"  is een in het  recht 
algemeen  gekende  en  aanvaarde  term,  die  gebruikt  wordt  om  een  bepaald  
rechtsbeginsel kernachtig uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn  
uitdrukt schendt de artikelen 37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet2.  (Artt. 37 en 
40, Taalwet Gerechtszaken).

(A. T. GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR BRUSSEL (GIMB) nv)

ARREST

(A.R. C.06.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie  in  verband  met  de  aanhaling  van  bedrijfsinterne  Engelse  benamingen  van  management-
functies: Cass., 7 maart 2005, AR S.04.0103.N, nr 139.
2 Zie  in  verband  met  het  gebruik  van  de  Latijnse  uitdrukking  "quod  non"  in  een  rechterlijke 
beslissing: Cass., 19 sept. 2006, AR P.06.0298.N, nr 424.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37 (in het bijzonder het eerste lid) en 40 (in het bijzonder het eerste lid) 

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart, verwerpt 

de door de eiser ingeroepen exceptie van rechtsmacht en steunt zich hierbij op aanhalin-
gen in het Frans (p. 7 en p. 8, laatste alinea van het bestreden arrest), een aanhaling in het 
Engels (p. 7 van het bestreden arrest) en een aanhaling in het Latijn (p. 9, tweede alinea, 
van het bestreden arrest), zonder vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van de 
zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands.

Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart en de ver-
oordeling van de eiser ten opzichte van de verweerster bevestigt, steunt die beslissing op 
motieven die aanhalingen in het Frans bevatten, zonder vertaling van die aanhalingen en 
zonder de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands weer te geven (p. 4 on-
deraan, p. 5, p. 12, p. 13 bovenaan van het bestreden arrest) en op motieven die aanhalin-
gen in het Engels bevatten, zonder vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van 
de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands (p. 5, p. 12 onderaan van het 
bestreden arrest).

Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser ongegrond verklaart en de ver-
oordeling van de eiser ten opzichte van de verweerster bevestigt, steunt zijn beslissing op 
motieven die een in het Frans aangehaalde tekst bevat, zonder vertaling van die aanhaling 
in het Nederlands en met een onvolledige en onjuiste weergave van de zakelijke inhoud 
van die aanhaling in het Nederlands (zie p. 10, 4e alinea van het bestreden arrest) (de 
Franse aanhaling maakt melding van een kennisgeving door eiser van zijn verbintenis als 
borg aan zijn echtgenote en van een bedrag van 60.000.000 BEF, terwijl de weergave in 
het bestreden arrest in het Nederlands van de zakelijke inhoud van die Franse aanhaling 
geen melding maakt van die kennisgeving en melding maakt van een bedrag van 60.000 
BEF).

Grieven
Een vonnis of arrest moet zijn opgesteld in de taal van de procedure (artikel 37, eerste 

lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).
Een vonnis of arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die 

van de rechtspleging is nietig wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud van die aanha-
ling niet in de proceduretaal is weergegeven (artikel 37, eerste lid, en 40, eerste lid, van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken).

Eerste onderdeel
De beslissing van het bestreden arrest betreffende de door de eiser opgeworpen excep-

tie van rechtsmacht steunt op aanhalingen in het Frans, het Engels en het Latijn, zonder 
vertaling van die aanhalingen en zonder weergave van de zakelijke inhoud van die aanha-
lingen in het Nederlands (pp. 7, 8 en 9 van het bestreden arrest).

Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 37, eerste lid, en 40, eerste lid, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en is dit arrest volledig 
nietig in toepassing van artikel 40, tweede lid, van die wet.

Tweede onderdeel
De bevestiging van de veroordeling van de eiser, uitgesproken door de eerste rechter, 

steunt op aanhalingen in het Frans en in het Engels, zonder vertaling van die aanhalingen 
en zonder dat de zakelijke inhoud van die aanhalingen in het Nederlands worden weerge-
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geven in het bestreden arrest (pp. 4, 5, 12 en 13 van het bestreden arrest).
Het bestreden arrest schendt aldus opnieuw de artikelen 37, eerste lid, en 40, eerste lid, 

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Het bestreden ar-
rest is bijgevolg nietig in toepassing van artikel 40, tweede lid, van die wet.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1.  De termen "convention  de  remboursement",  "convention de  délégation", 
"convention relative à un emprunt obligatoire convertible" en "transfer of a claim 
and connected option rights as payement of a debt", telkens aangehaald tussen 
enkelvoudige  aanhalingstekens,  zijn  de  benaming  van  verschillende  overeen-
komsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden 
gesloten en die op de bladzijden vier en vijf van het arrest worden beschreven, 
onder meer door de vermelding van het voorwerp van die overeenkomsten.

2. Anders dan het onderdeel aanvoert betreft het geen aanhalingen in een ande-
re taal dan de taal van de rechtspleging zonder weergave in het Nederlands van 
de zakelijke inhoud ervan.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

3.  De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale"  is  een in het 
recht algemeen gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald 
rechtsbeginsel kernachtig uit te drukken.

Het arrest, dat gesteld is in het Nederlands, schendt de artikelen 37 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken niet door het 
betreffende rechtsbeginsel in het Latijn uit te drukken.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Om de redenen uiteengezet in het antwoord op het eerste onderdeel, mist het 
onderdeel feitelijke grondslag.

(...)

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Nelissen Grade.

Nr. 144

1° KAMER - 16 maart 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN EEN PARTIJ DIE VREEMD 
IS AAN DE BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

2º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING - 
HOGER BEROEP - TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID

3º TUSSENKOMST - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING - HOGER BEROEP - 
TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID

1º Een cassatieberoep dat  gericht  is  tegen een partij  die vreemd is  aan de bestreden  
beslissing is niet ontvankelijk. 

2º en 3° Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring  
instellen tegen een andere partij  wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen  
vorderingen waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op 
een feit of een akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd1.  
(Artt. 13, 15, 812, tweede lid, en 813, tweede lid, Ger.W.)

(I. T. ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 januari 2006 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede lid, 813 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-

boek.

1 Zie Cass., 29 okt. 2004, AR C.02.0406.N, nr 517 en  R.W., 2004-05, 1618, noot S. MOSSELMANS; 
Cass.,  5  jan.  2007,  AR  C.06.0026.N,  www.cass.be;  S.  MOSSELMANS,  "Tussenvorderingen  in  het 
gerechtelijk privaatrecht", R.W., 2004-05, (1601) 1606-1607.



Nr. 144 - 16.3.07 HOF VAN CASSATIE 643 

Aangevochten beslissingen
De vijfde kamer van het Hof van Beroep te Brussel besloot in het arrest van 6 januari 

2006 tot de onontvankelijkheid van de door de eiser ingestelde en door hem als vordering 
in vrijwaring betitelde tussenvordering, op grond van de volgende overwegingen:

"De vordering in vrijwaring van I. tegen G.F. en T. is een tussenvordering gericht tegen 
partijen die reeds in eerste aanleg partijen waren in het geding en strekt tot veroordeling 
van deze partijen tot terugbetaling van de som die een partij aan een andere partij ver-
schuldigd is.

Uit de samenhang van de artikelen 13, 15, 813, tweede lid, en 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft 
ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, uitsluit dat in hoger beroep 
tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.

Op die manier sluit artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uit dat een 
verweerder op hoofdvordering voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring 
instelt tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in 
eerste aanleg geen vordering was ingesteld.

(...)
In eerste aanleg was Imran de verweerder op de hoofdvordering van de NV Caritas en 

waren G.F. en T. eveneens verweerders op deze hoofdvordering.
Imran heeft in eerste aanleg geen vordering in vrijwaring ingesteld tegen de medever-

weerders op hoofdvordering. Zijn vordering in vrijwaring ingesteld voor het eerst in hoger 
beroep is bijgevolg onontvankelijk". (vonnis, p. 7, eigen onderlijning)

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede lid, 813 en 1042 van het Ge-

rechtelijk Wetboek.
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een tussenvordering iedere vorde-

ring is die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oor-
spronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, 
hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen erin te betrekken.

Een tussenvordering tussen de partijen in het geding kan, overeenkomstig de artikelen 
807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst in hoger beroep worden 
ingesteld indien zij berust op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd of 
wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordering oplevert dan wel strekt tot compensatie.

Artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenkomst de rechtspleging is 
waarbij een derde persoon partij wordt in het geding.

Overeenkomstig artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt vrijwillige tussen-
komst bij verzoekschrift en gedwongen tussenkomst bij dagvaarding.

Artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tussenkomst tot het 
verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger be-
roep.

Voor het eerst in hoger beroep stelde de eiser tegen de tweede en de derde verweerder 
een tussenvordering in.

Deze vordering dient gekwalificeerd te worden als een tussenvordering ingesteld tussen 
partijen in het geding overeenkomstig de artikelen 809 en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek, en niet als een vordering tot gedwongen tussenkomst in de zin van de artikelen 15 
en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, nu deze vordering werd ingesteld tus-
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sen partijen in het geding en hierdoor geen derde persoon tussenkwam in het geding.
Hoewel de vordering in vrijwaring uitgaande van de eiser en gericht tegen de eerste en 

de tweede verweerder door de appelrechter in het bestreden arrest werd gekwalificeerd als 
een tussenvordering tussen partijen die reeds in eerste aanleg in het geding waren, beoor-
deelde deze laatste echter de ontvankelijkheid hiervan op grond van de artikelen 13, 15, 
813, tweede lid, en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben 
op een vordering tot tussenkomst.

De ontvankelijkheid van deze tussen partijen in het geding ingestelde tussenvordering 
diende door de appelrechter in het bestreden arrest echter te worden beoordeeld op grond 
van de vast te stellen omstandigheid of deze vordering berustte op een feit of handeling in 
de gedinginleidende dagvaarding aangevoerd, hetgeen niet gebeurde en een schending uit-
maakt van de artikelen 13, 807, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

Door de ontvankelijkheid van de door de eiser tegen de tweede en de derde verweerder 
ingestelde  tussenvordering  te  beoordelen  op  grond  van  ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voor een vordering tot tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling in de zin van 
artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en de vordering onontvankelijk te 
verklaren op grond dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de 
eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep, laat de appelrechter na haar beslissing naar 
recht te verantwoorden.

Het bestreden arrest schendt op deze wijze de artikelen 13, 15, 807, 809, 812, tweede 
lid, 813 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...)

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

3. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is in zover-
re het tegen haar is gericht gezien zij vreemd is aan de bestreden beslissing.

4. Het cassatieberoep komt op tegen de beslissing van de appelrechter waarbij 
de vordering in vrijwaring van de eiser tegen de verweerders sub 2 en 3 onont-
vankelijk wordt verklaard.  Die vordering is  niet  gericht tegen de verweerster, 
maar werd enkel ingesteld voor het geval de vordering van haar rechtsvoorgan-
ger NV Caritas tegen de eiser gegrond zou worden verklaard.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Middel zelf

Eerste onderdeel

5. Overeenkomstig artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvor-
dering iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en 
ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderin-
gen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn 
geroepen, erin te betrekken.

Krachtens artikel 15 van hetzelfde wetboek is tussenkomst een rechtspleging 
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waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij de be-
langen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te be-
schermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen beve-
len.

Overeenkomstig artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan gedwon-
gen tussenkomst tussen de partijen in het geding worden aangebracht bij gewone 
conclusies.

Overeenkomstig artikel  812, tweede lid,  van hetzelfde wetboek kan tussen-
komst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvin-
den in hoger beroep.

6. Uit de samenhang van voormelde bepalingen, volgt dat wanneer een partij 
in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 
812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen 
die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.

Voormelde bepaling sluit aldus uit dat een verweerder op hoofdvordering voor 
het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere 
verweerder  op  hoofdvordering  wanneer  tussen  deze  partijen  in  eerste  aanleg 
geen vorderingen waren gesteld.

Dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een 
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd.

Het onderdeel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver:  de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes en Geinger. 

Nr. 145

3° KAMER - 19 maart 2007

1º OPENBARE ORDE  - BEGRIP – DRAAGWIJDTE 

2° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS – WETTELIJK STELSEL – VEREFFENINGSBEDING 
– VERZAKING AAN OPSTELLEN VAN VERGOEDINGSREKENINGEN – PRIVATE BELANGEN 
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3° CASSATIE – BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN 
MIDDELEN – BURGERLIJKE ZAKEN – MOGELIJKHEID VAN SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN – BEGINSEL 
VAN TEGENSPREKELIJK DEBAT – WAARBORG VAN EERLIJK PROCES – ART.6.1° E.V.R.M. - 
GEVOLG 

4° CASSATIEBEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN – ALGEMEEN – BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN – MOGELIJKHEID VAN SUBSTITUTIE VAN 
MOTIEVEN – BEGINSEL VAN TEGENSPREKELIJK DEBAT – WAARBORG VAN EERLIJK PROCES – 
ART.6.1° E.V.R.M. - GEVOLG 

1° Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het  
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de  
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde 

2° Een beding in een huwelijkstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat  
de releningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en 
de eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij  
ontbinding  van het  stelsel  om die reden tussen de echtegenoten geen rekening  van  
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare  
orde

3° en 4° Wanneeer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen 
bestaan  tot  substitutie  van  motieven  dient  de  zaak  op  een  latere  datum  te  worden 
verdaagd  teneinde  partijen  toe  te  laten  nopens  de  gestelde  vraag  standpunt  in  te 
nemen1. (Art.6.1. E.V.R.M.) 

(W. T. C.)

ARREST

(A.R. C.03.0582.N)

I. BESTREDEN BESLISSING 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2003 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 februari 2007 werd deze zaak 
naar de derde kamer verwezen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL 

Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1134, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 

1 Voor het eerst heeft het Hof beslist en dit in navolging van de recente rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en meer in het bijzonder het arrest van 13 oktober 2005 – Clinique 
des Acacias e.a. t. Frankrijk – (J.T., 2005, p.678 e.v. Met opmerking J.Fr. Van Drooghenbroeck), dat 
ter eerbiediging van het recht op een eerlijk proces, gewaarborg door artikel 6.1. E.V.R.M., inzake 
het  eventuele  hanteren  van  de  techniek  van  substitutie  van  motieven,  de  zaak  dient  te  worden 
verdaagd op een bepaalde datum, teneinde de partijen toe te laten te repliceren op een juridische 
grondslag waarover de partijen geen debat hebben kunnen voeren (zie Jaarverslag 2006, p.181-199, 
p.194 e.v.)
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1451, van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1304, 1387, 1388 en 1451 gewijzigd bij 
de wet van 14 juli 1976);

- de artikelen 824, derde lid, en 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
-  het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht slechts kan 

worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en 
strikt dient geïnterpreteerd.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest homologeert de staat van vereffening en verdeling van de ontbon-

den huwgemeenschap Clement-Wittevrongel vervat in het proces-verbaal van 29 januari 
1998 en beslist aldus geen rekening te houden met het vereffeningsbeding vermeld onder 
punt 7 van het huwelijkscontract letterlijk aangehaald als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

en het bestreden arrest steunt die beslissing op de volgende gronden: “Op 25 november 
1976 werd door notaris Paul De Blauwe het huwelijkscontract tussen partijen opgesteld. 
Het hof van beroep vermeldt hierna de dienstige bepalingen.

In artikel 1 verklaren de partijen het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan te nemen, 
behoudens de hierna volgende modaliteiten. Het gemeenschappelijk vermogen zal samen-
gesteld zijn uit de inkomsten der echtgenoten, hun besparingen en aanwinsten, samen of 
alleen verworven, evenals uit goederen waarvan niet bewezen is dat zij eigen zijn.

Volgende goederen blijven eigen aan iedere echtgenoot:
- de goederen waarvan hij eigenaar zal zijn op het ogenblik van het huwelijk;
- diegene waarvan hij eigenaar zal worden in de toekomst door erfenis, schenking of 

een gelijkaardige titel.
Iedere echtgenoot zal alleen gehouden zijn tot zijn eigen schulden onder de voorwaar-

den die de wet bepaalt.
In artikel 2 worden de goederen vermeld die uit het gemeenschappelijk vermogen wor-

den gesloten, ongeacht het tijdstip van verkrijging:
- de klederen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik van de een of andere echtgenoot;
- de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van zijn beroep;
- de andere goederen en rechten omschreven in de artikelen 1400 en 1401 van het Bur-

gerlijk Wetboek.
In artikel 3 wordt bepaald dat iedere echtgenoot zal bijdragen in de lasten van het hu-

welijk volgens zijn vermogen. De echtgenoten zullen geacht worden van dag tot dag hun 
deel te hebben bijgedragen, zonder hiervoor kwijting te moeten geven.

Artikel 7 bevat het vereffeningbeding en luidt als volgt: ‘Bij de ontbinding van de ge-
meenschap zal er geen rekening van terugnemingen en vergoedingen tussen de echtgeno-
ten worden opgemaakt. De rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeen-
schappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen vermoed worden van dag tot dag te 
zijn opgesteld’.

De echtgenoten kunnen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken regelen. De 
vrije keuze wordt evenwel door een aantal beperkingen beheerst (de artikelen 1387 en 
1388 van het Burgerlijk Wetboek). Aldus kunnen in het contract geen bedingen worden 
opgenomen die strijdig zijn met de openbare orde (artikel 1387 van het Burgerlijk Wet-
boek). Rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat een beding dat onverenigbaar is met de 
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essentiële kenmerken van het stelsel, strijdig is met de openbare orde. Aldus kan in een 
overeenkomst, dat voorziet in een gemeenschapsstelsel, geen beding worden opgenomen 
waarin in algemene termen aan elke mogelijke vergoeding wordt verzaakt. De vergoeding 
is immers een essentieel element van het gemeenschapsstelsel.

Artikel 7, alinea 1, van het vereffeningbeding bepaalt in algemene termen dat er geen 
rekening van terugnemingen en vergoedingen wordt gemaakt. Met andere woorden verza-
ken de partijen in algemene termen aan elke vergoeding.

De stelling van eiseres is dat uit artikel 7, alinea 2, zou moeten blijken dat alinea 1 geen 
algemeen beding bevat, omdat in alinea 2 wordt gespecificeerd dat de rekeningen worden 
vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld. Het zou dus met andere woorden gaan om een 
modaliteit in het systeem van vergoedingen, en dit is niet in strijd met de openbare orde.

Het hof van beroep is het met de visie van eiseres niet eens. De bepaling van alinea 2 is 
geen modaliteit van de vergoeding. Vergoedingsrekeningen worden immers na de ontbin-
ding van het stelsel opgemaakt en alinea 2 zet enkel uiteen waarom de partijen in alinea 1 
verzaken aan het opmaken van vergoedingsrekeningen.

De verwijzing naar de opvattingen van De Page en Dekkers is niet terzake. De Page 
zegt in de eerste plaats dat elk beding, waarbij de toekomstige echtgenoten verzaken aan 
iedere vergoeding voorzien in het oude artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek (opgehe-
ven door de wet van 14 juli 1976), algemeen wordt beschouwd als nietig. Hij werpt wel 
de vraag op of de vergoeding niet als een zuiver privaat recht moet worden beschouwd. 
Nog afgezien van het feit dat het systeem van vergoedingen thans veel uitgebreider is uit-
gewerkt dan in het oude artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, zodat iedere vergelij-
king mank loopt, is het zo dat in de huidige navolgbare stand van rechtspraak en rechts-
leer zulk een algemeen vereffeningsbeding als nietig wordt beschouwd, alle filosofische 
en rechtstheoretische overwegingen van eiseres ten spijt.

Eiseres wijst verder op de nauwe samenhang met artikel 3. Ook dit middel kan niet 
worden aanvaard. Artikel 3 van de overeenkomst betreft de regeling van de bijdrage in de 
lasten van het huwelijk, zoals voorzien door artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, dat 
betrekking heeft op het primair huwelijksvermogensrecht. Er is een wezenlijk onderscheid 
tussen de bijdrageplicht tussen echtgenoten en de vergoedingsrekening tussen vermogens.

Eiseres roept ter ondersteuning van haar argumenten het arrest in, gewezen op 6 decem-
ber 1996 door de eerste kamer van dit hof (van beroep) (kopie gevoegd bij de zwarighe-
den). Het hof van beroep kan daar geen gunstig onthaal aan verlenen. Nog afgezien van 
het feit dat geen rechter een uitspraak mag doen bij wege van algemene en als regel gel-
dende beschikking (artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek), beslechtte het hof van beroep 
een geschil met betrekking tot de bijdrageplicht tussen echtgenoten gehuwd in een stelsel 
van zuivere scheiding van goederen. Er is dus geen vergelijking mogelijk met de hier te 
beoordelen zaak. (…) 

Tenslotte roept eiseres de relativiteit van de nietigheid in. Zij stelt dat het vereffening-
beding immers nooit ter discussie werd gesteld.

Het hof van beroep kan deze redenering niet volgen. Het vereffeningbeding zal uiter-
aard tijdens het huwelijk niet ter discussie zijn gesteld, omdat er ook geen aanleiding was 
om het beding in werking te stellen. Zelfs indien de partijen tijdens het huwelijk rekenin-
gen van dag tot dag zouden hebben vereffend, neemt dit de nietigheid van het vereffe-
ningbeding niet weg. In ondergeschikte orde, zo het beding nietig is - wat dus het geval is 
-, roept eiseres de nietigheid van het volledige huwelijkscontract in.

Een huwelijkscontract is enkel volledig nietig wanneer een vormvoorschrift niet is na-
geleefd of wanneer de toestemming van een echtgenoot ontbreekt. Bevat het huwelijks-
contract een beding dat nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde, dan is enkel 
dat beding nietig ; tenzij dit beding zo innig met de rest van het contract zou zijn verbon-



Nr. 145 - 19.3.07 HOF VAN CASSATIE 649 

den dat het er als het ware één geheel mee uitmaakt. Dit is ten deze geenszins het geval.
Artikel 7 is nietig; het contract is voor het overige geldig”.
Grieven
Eerste onderdeel
De echtgenoten mogen ingevolge het artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek hun hu-

welijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat strij-
dig is met de openbare orde of de goede zeden.

Het artikel 7 van het huwelijkscontract van partijen bevat een vereffeningsbeding dat 
luidt als volgt:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsre-
keningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, is niet 
in strijd met de openbare orde. De vergoedingsrekeningen tussen gewezen echtgenoten ra-
ken immers zuiver private belangen en het beding waarin aan het opmaken van die reke-
ningen verzaakt wordt omdat zij vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, doet 
geenszins afbreuk aan de juridische grondslagen waarop de economische of morele orde 
van de maatschappij berust.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het vereffeningsbeding van 
artikel 7 uit het huwelijkscontract van partijen strijdig is met de openbare orde en daarom 
nietig is (schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 
1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Volgens het artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek mogen de echtgenoten in hun hu-

welijksovereenkomst niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten en verplich-
tingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij noch van 
de regels die de wettelijke orde van erfopvolging bepalen.

Volgens het artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek mogen echtgenoten die een stelsel 
van gemeenschap van goederen hebben bedongen, niet afwijken van de regels van het 
wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen. Volgens de vaststellingen van de appelrechters hebben partijen in artikel 
1 van hun huwelijksovereenkomst verklaard het wettelijk stelsel van de gemeenschap aan 
te nemen behoudens ondermeer de modaliteiten vermeld in het artikel 7 van hun huwe-
lijksovereenkomst dat volgend vereffeningsbeding bevat:

“Bij de ontbinding van de gemeenschap zal er geen rekening van terugnemingen en 
vergoedingen  tussen  de  echtgenoten  worden  opgemaakt.  De  rekeningen  die  zouden 
verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen 
vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld”.

Het vereffeningsbeding waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsre-
keningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, wijkt 
niet af van de regels die hun wederzijdse rechten en plichten uit het primair huwelijksstel-
sel bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de 
regels  die  de  wettelijke  orde  van  erfopvolging  bepalen.  Dit  vereffeningsbeding  wijkt 
evenmin af van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur 
over het eigen en het gemeenschappelijk vermogen.

Het bestreden arrest heeft dit vereffeningsbeding dan ook ten onrechte nietig verklaard 
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omdat de vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstelsel zou zijn. De ar-
tikelen 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek verbieden inderdaad niet dat in een hu-
welijksovereenkomst die voorziet in een gemeenschapsstelsel, een beding wordt opgeno-
men waarin partijen verzaken aan het opmaken van vergoedingsrekeningen omdat hun re-
keningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld zodat partijen krachtens arti-
kel 1387 van het Burgerlijk Wetboek aan het opmaken van die vergoedingsrekeningen 
konden verzaken (schending van de artikelen 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 
1338, 1387, 1388 en 1451 van het Burgerlijk Wetboek).

Derde onderdeel
De echtgenoten regelen hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits zij daarin 

niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (artikel 1387 van het 
Burgerlijk Wetboek) en mits zij niet afwijken van de regels die hun wederzijdse rechten 
en verplichtingen bepalen, noch van de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voog-
dij, noch van de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen (artikel 1388 
van het Burgerlijk Wetboek).

Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, mogen 
krachtens artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek niet afwijken van de regels van het 
wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschap-
pelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 1387 en 1388 van 
het Burgerlijk Wetboek kunnen zij bij huwelijkscontract elke andere wijziging aanbren-
gen in het wettelijk stelsel.

Echtgenoten kunnen derhalve bij huwelijkscontract afzien van het recht op vergoeding 
en van het opstellen van vergoedingsrekeningen.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat het artikel 7 van het huwe-
lijkscontract van partijen waarin verzaakt wordt aan het opmaken van vergoedingsreke-
ningen omdat de rekeningen vermoed worden van dag tot dag te zijn opgesteld, nietig is 
omdat vergoeding een essentieel element van het gemeenschapsstelsel zou zijn.

Het enkele feit dat een beding zou afwijken van een essentieel element van het gemeen-
schapsstelsel is immers geen wettelijke reden om dit beding nietig te verklaren wanneer 
dit beding niet strijdig is met de openbare orde en de goede zeden, wanneer het niet af-
wijkt van de regels die de wederzijdse rechten en verplichtingen bepalen, noch van de re-
gels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch van de regels die de wettelijke 
orde van erfopvolging regelen en noch van de regels van het wettelijk stelsel die betrek-
king  hebben  op  het  bestuur  over  het  eigen en over  het  gemeenschappelijk  vermogen 
(schending van de artikelen 6, 1108, laatste lid, 1131, 1133, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 
en 1451, van het Burgerlijk Wetboek).

Door  op die  gronden het  vereffeningsbeding uit  artikel  7 van de huwelijksovereen-
komst  tussen  partijen  nietig  te  verklaren hebben  de  appelrechters  tevens de bindende 
kracht van dit beding geschonden (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet-
boek). 

Vierde onderdeel
Wanneer een overeengekomen beding relatief nietig is, dan kan dit beding door de er-

door beschermde partij bekrachtigd worden ook vooraleer dit beding effectief ter discus-
sie gesteld wordt tussen partijen. Wanneer de beschermde partij afstand deed van haar 
recht om de relatieve nietigverklaring van het beding te vorderen, dan kan zij achteraf im-
mers niet op deze afstand terugkomen door het beding ter discussie te stellen tenzij de af-
stand aangetast was door een wilsgebrek.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat zelfs indien de partijen tij-
dens het huwelijk rekeningen van dag tot dag zouden vereffend hebben overeenkomstig 



Nr. 145 - 19.3.07 HOF VAN CASSATIE 651 

het vereffeningsbeding uit artikel 7 van hun huwelijksovereenkomst, dit de nietigheid van 
het vereffeningsbeding niet wegneemt vermits het vereffeningsbeding tijdens het huwelijk 
niet ter discussie gesteld werd. Het enkele feit dat het vereffeningsbeding niet ter discussie 
werd gesteld, belet immers niet dat verweerder de nietigheid ervan kon bekrachtigen wan-
neer dit vereffeningsbeding relatief nietig was (schending van de artikelen 1108, laatste 
lid, 1234, 1304, 1338, 1387, 1388 en 1451, van het Burgerlijk Wetboek). Het bestreden 
arrest kon op die gronden evenmin aannemen dat er in hoofde van verweerder geen af-
stand was van de relatieve nietigheid nu de afstand van een relatieve nietigheid ook moge-
lijk is zonder voorafgaande discussie (schending van de artikelen 824, derde lid, en 1045, 
derde lid, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht 
slechts kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vat-
baar zijn en strikt dient te worden geïnterpreteerd).

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Echtgenoten kunnen overeenkomstig artikel 1387 van het Burgerlijk Wet-
boek hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, maar mogen daar-
in niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde.

Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeen-
schap of het gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen 
vastlegt waarop de economische of morele orde van de samenleving berust, is 
van openbare orde.

2. Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen 
dat inhoudt dat de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeen-
schappelijk vermogen en de eigen vermogens zullen worden vermoed van dag 
tot dag te zijn opgesteld en dat bij ontbinding van het stelsel om die reden tussen 
de echtgenoten geen rekening van vergoedingen en terugnemingen zal worden 
opgesteld is niet in strijd met de openbare orde.

3. Het arrest oordeelt dat zulk beding onverenigbaar is met de essentiële ken-
merken van een gemeenschapsstelsel.

De vraag rijst of een dergelijk beding niet als dusdanig nietig is, in welk geval 
de beslissing van het arrest naar recht verantwoord blijft.

De zaak dient op een latere datum te worden verdaagd teneinde de partijen toe 
te laten nopens deze vraag standpunt in te nemen.

Dictum

Het Hof,

Verdaagt de zaak tot de openbare terechtzitting van 11 juni 2007, teneinde de 
partijen standpunt te laten innemen over de in randnummer 3 gestelde vraag.

Houdt de beslissing over de kosten aan.
19 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
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de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Van Eeckhoutte.

Nr. 146

3° KAMER - 19 maart 2007

1º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - KINDERBIJSLAGFONDS - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING - TERUGVORDERING - SCHULD - AARD - DRAAGWIJDTE

2º BETALING - GEZINSBIJSLAGFONDS - ONVERSCHULDIGDE BETALING - SCHULD - AARD - 
DRAAGWIJDTE

1º en 2° De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten  
verbonden aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind  
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag  
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van  
de opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid, B.W.)

(KINDERBIJSLAGFONDS VAN HET VLAAMS ECONOMISCH VERBOND - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LES 
ASD T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2004 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 120bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loon-

arbeiders gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van 
de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders en de ko-
ninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, zowel in de versie 
van toepassing vóór als in die van toepassing na de wijziging van die bepaling door artikel 
41 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen;

- de artikelen 222, eerste lid, 1200, 1202, 1206, 1207, 1370, inzonderheid vierde lid, 
1371, 1376 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van de eiseres, het hoger beroep van de eiseres tegen de beslissing van de 
eerste rechter dat de vordering ten aanzien van de tweede verwerende partij verjaard is en 
derhalve onontvankelijk, ongegrond op grond van de volgende motieven:
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"4.6. Nopens de verjaring van de vordering en hoofdelijkheid
Krachtens artikel 120bis, koninklijk besluit van 19 december 1939, verjaart het recht op 

terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen door verloop van vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied.

Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring 
gestuit door het eisen van het onverschuldigd uitbetaalde door middel van een ter post 
aangetekend aan de schuldenaar betekend schrijven.

Het eerste lid is niet toepasselijk indien de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden 
bekomen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verkla-
ringen.

Blijkbaar steunt (de eiseres) niet op dit laatste lid om de verjaringstermijn van vijf jaar 
uit te sluiten.

Aangezien de verjaring werd gestuit ten opzichte van eerste verwerende partij bij aan-
getekende brieven van 3 oktober 1995, 6 juli 1998 en 8 januari 1999, waarna de beteke-
ning van de dagvaarding volgt op 15 november 2001, is de vordering ten opzichte van (de 
eerste verwerende partij) in elk geval niet verjaard voor de volledige relevante periode.

(De tweede verwerende partij) werd pas aangemaand tot het betalen bij niet-aangete-
kende brief van 2 februari 1996.

(De eiseres) stelt terecht dat de stuiting van de verjaring van één van de hoofdelijke 
schuldenaars ook geldt ten aanzien van de andere, krachtens artikel 1206 en 2249, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De hamvraag is evenwel of er te dezen sprake kan zijn van een hoofdelijke schuld.
Krachtens artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek, wordt hoofdelijkheid niet vermoed, 

ze moet uitdrukkelijk bedongen zijn.
Deze regel lijdt alleen uitzondering in de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat van 

rechtswege, krachtens een bepaling van de wet.
Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iedere schuld 

die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de op-
voeding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk.

Artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek is evenwel enkel toepasselijk op contractuele 
schulden, dus niet voor de terugvordering van een onrechtmatige betaling, ten dezen van 
kinderbijslag (Arbh.  Brussel 20 juni 1996, A.R. 24.703) zodat er desgevallend slechts 
sprake zou kunnen zijn van een schuld in solidum (Arbh. Bergen van 28 november 1990, 
J.T.T. 1991, 285; Arbh. Bergen, 25 maart 1992, J.T.T. 1993, 213; Arbrb. Gent, 17 januari 
1985, R. W. 1985-86, 617).

Aangezien er ten dezen geen hoofdelijkheid kan worden aangenomen, zijn ook de be-
palingen van de artikelen 1206 en 2249 (stuiting van de verjaring), 1207 (aanvang inte-
rest) van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk en hebben de aangetekende brieven ver-
zonden aan (de eerste verweerster), de verjaring ten opzichte van (de tweede verweerder) 
niet gestuit, zoals de eerste rechter terecht stelt (Vergelijk: Cass. 19 januari 1968, Arr. 
Cass. 1968, 689).

De enige overgelegde brief die aan (de tweede verwerende partij) zelf werd verzonden, 
namelijk de brief van 2 februari 1996, blijkt niet aangetekend te zijn verzonden.

De vordering is ten opzichte van (de tweede verwerende partij) onontvankelijk wegens 
verjaring".

Grieven
1. Krachtens artikel 120bis, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de 
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kinderbijslag voor loonarbeiders gecoördineerd bij  koninklijk besluit  van 19 december 
1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen 
voor loonarbeiders en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie 
genomen, hieronder afgekort als Kinderbijslagwet Werknemers, verjaart het recht op te-
rugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen door verloop van vijf jaar te re-
kenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied. Krachtens het tweede lid van 
hetzelfde artikel, wordt de verjaring niet alleen gestuit op de gronden vermeld in het Bur-
gerlijk Wetboek, maar ook door een ter post aangetekende brief aan de schuldenaar.

Overeenkomstig artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bestaat tussen schuldenaars 
hoofdelijkheid wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het ge-
heel kan worden aangesproken en de betaling door een van hen gedaan de overige schul-
denaars jegens de schuldeiser bevrijdt. Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
dat  hoofdelijkheid uitdrukkelijk moet  zijn bedongen,  tenzij  zij  van rechtswege bestaat 
krachtens een bepaling van de wet.

Krachtens de artikelen 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek, stuit een vervolging 
of ingebrekestelling van één van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring ten aanzien van 
alle hoofdelijke schuldenaars. Artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eis 
tot betaling van interest tegen één van de hoofdelijke schuldenaars, de interest doet lopen 
ten aanzien van allen.

Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iedere schuld 
die door één van de echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de 
opvoeding van de kinderen, de andere echtgenoot hoofdelijk. De term "aangegaan" be-
perkt het toepassingsgebied van die bepaling niet tot schulden met een contractuele oor-
sprong. Onder schulden "aangaan" wordt het maken van schulden begrepen.

Luidens artikel 1370, vierde lid, en artikel 1371 van het Burgerlijk Wetboek, zijn onei-
genlijke contacten vrijwillige daden waaruit een verbintenis ontstaat jegens een derde, die 
haar oorsprong vindt in de eigen daad van diegene die verbonden is. Een onverschuldigde 
betaling is  een oneigenlijk  contract:  de  verbintenis  tot  teruggave die krachtens artikel 
1376 van het Burgerlijk Wetboek, uit een onverschuldigde betaling voortvloeit, vindt haar 
oorsprong in het iets ontvangen dat aan de persoon die het heeft ontvangen, niet verschul-
digd is. Die verbintenis tot teruggave is een schuld die is "aangegaan" in de zin van artikel 
222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbon-
den aan de opvoeding van het kind, zoals onder meer blijkt uit het feit dat hij, krachtens 
artikel 69 van de Kinderbijslagwet Werknemers, wordt betaald aan de persoon die het 
kind daadwerkelijke opvoedt. De schuld die ontstaat uit de onverschuldigde betaling van 
kinderbijslag, wordt aldus aangegaan ten behoeve van de opvoeding van de kinderen.

Als schuld aangegaan ten behoeve van de opvoeding van de kinderen verbindt de ver-
plichting onrechtmatig betaalde gezinsbijslag terug te geven, krachtens artikel 222, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, beide echtgenoten hoofdelijk.

2. Onder meer uit de feitelijke vaststellingen gedaan door het openbaar ministerie in 
zijn advies voorafgaand aan het bestreden arrest, waarnaar het arbeidshof verwijst (blz. 7, 
eerste alinea, van het arrest), blijkt dat de eerste en de tweede verwerende partij sinds eind 
1984 met elkaar gehuwd waren (blz. 9, tweede alinea, van het advies van het openbaar 
ministerie).

Het arbeidshof overweegt dat noch de tweede verwerende partij, noch eerste verweren-
de partij nog aanspraak konden maken op gezinsbijslag vanaf 1 december 1992 (blz. 8, 
tweede alinea, van het arrest) en dat door de eiseres vanaf december 1992 ten onrechte 
kinderbijslag werd uitgekeerd (blz. 10, vierde laatste alinea, van het arrest).

Het arbeidshof beslist niet wettig dat artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek niet van 
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toepassing  is  op  de  terugvordering  van  een  onrechtmatige  betaling  van  kinderbijslag 
(schending van de artikelen 222, 1202, 1370, inzonderheid vierde lid, 1371 en 1376 van 
het Burgerlijk Wetboek), dat "ten dezen geen hoofdelijkheid kan worden aangenomen" 
(schending van de artikelen 222, 1200 en 1202 van het Burgerlijk Wetboek) en dienvol-
gens de bepalingen van artikel 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk 
zijn (schending van de artikelen 1206 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek), dat de aange-
tekende brieven verzonden aan de eerste verwerende partij de verjaring ten opzichte van 
de tweede verwerende partij niet hebben gestuit (schending van de artikelen 1206, 1207 
en 2249 van het Burgerlijk Wetboek) en dat de vordering ten opzichte van de tweede ver-
werende partij onontvankelijk is wegens verjaring (schending van artikel 120bis van de 
Kinderbijslagwet Werknemers).

Aldus wijst het arbeidshof niet wettig het hoger beroep van eiseres af tegen het vonnis 
van de vijfde kamer van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde, 
van 26 maart 2003 waar het de hoofdvordering van de eiseres tegen de tweede verweren-
de partij onontvankelijk verklaart (schending van alle in de aanhef opgesomde wettelijke 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 222, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbindt iede-
re schuld die door een van de echtgenoten is aangegaan ten behoeve van de huis-
houding of de opvoeding van de kinderen, de echtgenoten hoofdelijk.

2. Het middel gaat er volledig van uit dat de verplichting om de onverschuldig-
de kinderbijslag die een van de echtgenoten heeft ontvangen, aan het kinderbij-
slagfonds terug te betalen, een hoofdelijke schuld is van de beide echtgenoten 
omdat die schuld is aangegaan ten behoeve van de huishouding of de opvoeding 
van de kinderen.

3. De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kos-
ten verbonden aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder 
die het kind daadwerkelijk opvoedt.

De verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag terug te beta-
len is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de 
opvoeding van de kinderen. 

4. Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2007 – 3°kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 

– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van 
Eeckhoutte. 
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Nr. 147

3° KAMER - 19 maart 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - LOOPBAANVERMINDERING - 
OUDERSCHAPSVERLOF - PERIODEN - GEZAMENLIJKE UITOEFENING - GEVOLG

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALLERLEI - LOOPBAANVERMINDERING - 
OUDERSCHAPSVERLOF - PERIODEN - RECHT OP 1/5E - LOOPBAANVERMINDERING - 
VOORWAARDEN - TEWERKSTELLING - BEREKENING - ARTIKEL 11, §1, C.A.O. NR 77BIS - 
COMMENTAAR - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 8, tweede lid, C.A.O. nr 77bis houdt in dat de werknemers hun recht op een  
loopbaanvermindering kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun loopbaan, ongeacht  
de  perioden  van  vermindering  van  arbeidsprestaties  met  minder  dan  een  tweede  
ingevolge  een recht  op  ouderschapsverlof  in  het  kader  van de onderbreking  van de 
beroepsloopbaan;  daarbij  wordt  geen  onderscheid  gemaakt  naargelang  het  
ouderschapsverlof wordt genoten tijdens een periode van loopbaanvermindering dan wel  
daarbuiten.  (Art. 8, tweede lid,  C.A.O. nr 77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 
2001,  tot  vervanging van de C.A.O.  nr 77 van 14 feb.  2001 tot  invoering stelsel  van 
tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en  vermindering  van  de  arbeidsprestaties  tot  een 
halftijdse betrekking)

2º  Met  het  commentaar  bij  artikel  11,  C.A.O.  nr  77bis geven  de  opstellers  van  de 
collectieve arbeidsovereenkomst  aan dat de in artikel  7,  2° van deze C.A.O. vereiste  
tewerkstelling in een voltijdse arbeidsregeling een periode is die zich uitstrekt vóór deze  
van de loopbaanvermindering en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof  
zich situeert binnen de twaalf maanden vóór de aanvang tot loopbaanvermindering, te 
vermeerderen is met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling.  (Art. 11, C.A.O. nr 
77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O. nr 77 
van  14  feb.  2001  tot  invoering  stelsel  van  tijdskrediet,  loopbaanvermindering  en 
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking)

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

ARREST

(A.R. S.06.0044.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2006 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 103bis t.e.m. 103quater van de herstelwet van 22 

januari 1985 houdende sociale bepalingen, zoals ingevoegd bij wet van 10 augustus 2001;
- artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
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- de artikelen 1, 6 §1, 7, in het bijzonder 2°, 8, tweede lid, 11, §§2 en 3, 12, §§1 en 2, 
13, §2, van de bij koninklijk besluit van 25 januari 2002 (Belgisch Staatsblad van 16 fe-
bruari 2002, err., Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002) algemeen verbindend verklaarde 
collectieve arbeidsovereenkomst 77bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervan-
ging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering 
van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking (hierna afgekort: de CAO 77bis);

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op 
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan (Belgisch 
Staatsblad van 7 november 1997).

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis in al zijn beschikkingen en zegt aldus voor 

recht dat de einddatum van de loopbaanvermindering dient te worden verschoven naar 30 
juni 2009, op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"Door aan te nemen dat de één vijfde loopbaanvermindering in toepassing van artikel 6, 
§1, van de CAO nr. 77bis, gewoon blijft doorlopen wanneer de werknemer in toepassing 
van het  koninklijk  besluit  van 29 oktober  1997 ouderschapsverlof  opneemt,  onder  de 
vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan één tweede, tijdens een pe-
riode waarin hij één vijfde loopbaanvermindering geniet in toepassing van artikel 6, §1 
van de CAO nr. 77bis, zoals (de eiser) op grond van een beslissing van zijn beheerscomité 
doet, schendt (de eiser) inderdaad artikel 8, tweede lid, van de CAO nr. 77bis aangezien 
de periode van vermindering van de arbeidsprestaties met minder dan één tweede ingevol-
ge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 hierdoor wel degelijk in mindering wordt 
gebracht op de maximumduur van 5 jaar bedoeld in artikel 6, §1, van de CAO nr. 77bis 
(arrest, p. 7).

(De verweerster) stelt terecht dat de toegepaste administratieve praktijk niet alleen in-
druist tegen artikel 8 van de CAO nr. 77bis maar ook een ongelijke behandeling invoert 
tussen de werknemers die een thematisch verlof opnemen buiten een periode van loop-
baanvermindering, enerzijds, en de werknemers die een thematisch verlof opnemen tij-
dens een periode van loopbaanvermindering, anderzijds. Vermits dit manifest niet de be-
doeling was van de stellers van de CAO kan onmogelijk worden aangenomen dat er een 
redelijke verantwoording bestaat voor deze ongelijke behandeling (arrest, p. 7).

(...)
Krachtens artikel 12, §1, eerste lid, van de CAO nr. 77bis dient de werknemer die het 

recht op loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 6 wenst uit te oefenen zijn werkge-
ver hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen, naargelang het aantal tewerkge-
stelde werknemers 3 of 6 maanden vooraf. Artikel 12, §2, eerste lid, van de CAO nr. 77-
bis voorziet dat de schriftelijke kennisgeving en de termijnen bepaald in paragraaf 1 ook 
van toepassing zijn op de werknemer die de uitoefening van het recht op loopbaanvermin-
dering als bedoeld in artikel 6 wenst te verlengen.

Overeenkomstig artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis, vervangen bij artikel 4 van de 
CAO nr. 77ter, worden de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge 
het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsver-
lof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, niet in aanmerking geno-
men voor de berekening van de 12 maanden bedoeld in artikel 7, 2°. Volgens de bijhoren-
de commentaar bij deze bepaling wordt de periode van ouderschapsverlof geneutraliseerd 
en wordt zij dus niet in de berekening meegeteld. De periode van 12 maanden bedoeld in 
artikel 7, 2°, wordt met andere woorden verlengd met de duur van het ouderschapsverlof 
(arrest, p. 8).

Krachtens artikel 11, §3, van de CAO nr. 77bis moet in geval van schriftelijke kennis-
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geving verricht overeenkomstig artikel 12, §2, de in artikel 7, 2°, bepaalde voorwaarde 
vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving zoals aanvankelijk verricht 
overeenkomstig artikel 12, §1. Deze bepaling, die betrekking heeft op de verzoeken om 
verlenging van de uitoefening van het recht op loopbaan-vermindering, heeft volgens de 
bijhorende commentaar tot gevolg dat het ogenblik van de eerste kennisgeving, verricht 
overeenkomstig artikel 12, §1, ook bij verzoek om verlenging het ogenblik blijft waarop 
wordt nagegaan of de werknemer de gestelde tewerkstellingsvoorwaarde vervult (arrest, 
pp. 8-9).

Naar het oordeel van het Arbeidshof is er niets dat belet dat het verzoek tot het verder 
zetten van de loopbaanvermindering in toepassing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, 
wordt geïnterpreteerd als een verzoek om verlenging van de uitoefening van het recht op 
loopbaanvermindering in de zin van artikel 12, §2, van de CAO nr. 77bis. Volgens artikel 
11, §3, van de CAO nr. 77bis moet het vervullen van de tewerkstellingsvoorwaarden be-
doeld in artikel 7 in zodanig geval niet beoordeeld worden op het ogenblik dat het ouder-
schapsverlof afloopt maar op het ogenblik van de ingangsdatum van de initiële loopbaan-
vermindering. Een grondwetsconforme interpretatie van de CAO nr. 77bis laat dus wel 
degelijk toe de loopbaanvermindering op te schorten tijdens de duur van het ouderschaps-
verlof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loopbaanverminde-
ring" (arrest, p. 9).

Grieven
De CAO nr. 77bis beoogt door het stelsel van tijdskrediet en loopbaanvermindering een 

betere individuele combinatie te bewerkstelligen van arbeid en gezin, door werknemers, 
onder bepaalde voorwaarden toe te laten op een of meerdere momenten in hun loopbaan 
hun arbeidsprestaties volledig op te schorten of te verminderen (artikel 1 CAO nr. 77bis), 
doch telkens voor een bepaalde maximumperiode.

Aldus hebben de in artikel 2 van die CAO nr. 77bis opgesomde werknemers krachtens 
artikel 6, §1, van diezelfde CAO recht op een loopbaanvermindering ten belope van een 
dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur, voor een maximumperiode van 5 jaar 
over de gehele loopbaan, uit te oefenen per periode van minimum 6 maanden.

Om hierop recht te hebben moeten deze werknemers krachtens artikel 7 van de CAO 
nr. 77bis, gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen: 1° door een arbeidsovereen-
komst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 5 jaar die voorafgaat aan 
de schriftelijke kennisgeving als  bedoeld in  artikel  12 van de CAO nr.  77bis,  d.i.  de 
schriftelijke kennisgeving aan hun werkgever van hun wens om hun recht op loopbaan-
vermindering uit  te oefenen, 2° in een voltijdse arbeidsregeling tewerkgesteld zijn ge-
weest gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

Wat de wijze van uitoefening van het recht op loopbaanvermindering betreft, bepaalt 
artikel 13, §2, van de CAO nr. 77bis dat de arbeidsovereenkomst bij loopbaan-verminde-
ring schriftelijk wordt vastgesteld, met vermelding van de arbeidsregeling en het werk-
rooster die zijn overeengekomen ingevolge artikel 11 bis van de arbeidsovereen-komsten-
wet van 3 juli 1978.

Daarnaast bestaat  er een bijzonder vorm van loopbaanonderbreking zoals het stelsel 
van ouderschapsverlof: krachtens artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 
1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking 
van de beroepsloopbaan heeft een werknemer het recht om, teneinde voor zijn kind te 
kunnen zorgen, gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties deel-
tijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde wanneer hij voltijds 
is tewerkgesteld.

Artikel 8 van de CAO nr. 77bis bepaalt dat "op de maximumduur van 5 jaar als bedoeld 
in paragraaf 1 van artikel 6 (...) niet in mindering (worden) gebracht, de perioden van ver-
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mindering van de arbeidsprestaties met minder dan één tweede ingevolge:
- (...)
-  het  koninklijk besluit  van 29 oktober 1997 tot  invoering van een recht op ouder-

schapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan".
Uit deze bepaling volgt enkel dat een werknemer die reeds ouderschapsverlof genoot in 

het kader van de hiervoor aangehaalde reglementering, alsnog voor de volledige maxi-
mumperiode van 5 jaar een recht op loopbaanonderbreking in het kader van de CAO nr. 
77bis kan laten gelden, zonder dat van deze maximumperiode de periodes van ouder-
schapsverlof mogen afgetrokken worden.

Deze bepaling doet echter geenszins afbreuk aan de overige bepalingen van de CAO nr. 
77bis, meer bepaald de voorwaarde van artikel 7, 2°, van tewerkstelling in een voltijdse 
arbeidstijdregeling gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennis-
geving van zijn wens om zijn recht op loopbaanvermindering uit te oefenen.

Krachtens artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis worden de perioden van schorsing van 
de arbeidsovereenkomst ingevolge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroeps-
loopbaan immers niet in aanmerking genomen voor de berekening van de periode van 12 
maanden als bedoeld in artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis.

Evenmin doet deze bepaling afbreuk aan de verbindende kracht van de tussen partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst in verband met de overeengekomen loopbaanvermindering 
voor de maximale duur van 5 jaar, op grond van de artikelen 13, §2, van de CAO nr. 77-
bis, 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek.

Noch de CAO nr. 77bis, noch enige bepaling van het koninklijk besluit van 29 oktober 
1997, noch enige andere wettelijke bepaling, voorzien in de mogelijkheid voor een werk-
nemer om zijn loopbaanvermindering, die op zich reeds een schorsing van zijn voltijdse 
arbeidsovereenkomst uitmaakt, op haar beurt te schorsen gedurende de periode van ouder-
schapsverlof en deze na afloop van dit thematisch verlof verder te zetten, in strijd met de 
wettelijke voorwaarde inzake tewerkstelling voorafgaand aan de loopbaanvermindering.

Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest en de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan blijkt dat:

- de verweerster in toepassing van de CAO nr. 77bis haar prestaties met één vijfde heeft 
verminderd voor de maximumperiode van 5 jaar, namelijk van 1 januari 2002 tot en met 
31 december 2006;

- zij in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 een ouderschapsver-
lof ten belope van een vermindering met één vijfde van haar arbeidsprestaties heeft ge-
vraagd en bekomen tijdens de duurtijd van haar initiële loopbaanvermindering, voor twee 
aansluitende periodes van telkens 15 maanden, namelijk respectievelijk van 1 juli 2003 tot 
en met 30 september 2004 en van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2005;

- de verweerster haar initiële loopbaanvermindering op grond van de CAO nr. 77bis op 
geen enkel moment heeft stopgezet.

Eerste onderdeel
Artikel 8, tweede lid, van de CAO nr. 77bis dat louter stelt dat bepaalde periodes van 

thematisch verlof (waaronder het door de verweerster opgenomen ouderschapsverlof) niet 
worden aangerekend op de maximumduur van 5 jaar loopbaanvermindering verleent een 
werknemer niet het recht een contractueel overeengekomen loopbaanvermindering voor 
de maximumduur van 5 jaar vastgelegde loopbaanvermindering te verlengen met de duur 
van een tijdens die periode aangegaan ouderschapsverlof.
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Vermits aan de verweerster een loopbaanvermindering voor de maximumduur van 5 
jaar was toegekend en zij deze niet had stopgezet gedurende haar periodes van ouder-
schapsverlof, noch deze op enige wettige grondslag vermocht te schorsen voor de duur 
van dit ouderschapsverlof, besliste de eiser wettig dat zij na haar ouderschapsverlof op 31 
december 3005, haar initiële loopbaanvermindering verder mocht laten lopen tot de voor-
ziene einddatum op 31 december 2006, doch geenszins mocht verlengen met een periode 
van tweemaal 15 maanden voor de in die periode opgenomen ouderschapsverloven.

Het bestreden arrest dat - integendeel - oordeelt dat de eiser artikel 8, tweede lid, van de 
CAO nr. 77bis schendt "door aan te nemen dat de één vijfde loopbaanvermindering in toe-
passing van artikel 6,  §1,  van de CAO nr. 77bis gewoon blijft  doorlopen wanneer de 
werknemer in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ouderschapsver-
lof opneemt, onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan één 
tweede tijdens een periode waarin hij de één vijfde loopbaanvermindering geniet in toe-
passing van artikel 6, §1, van de CAO nr. 77bis" (arrest, p. 7), geeft aan dit artikel 8 twee-
de lid van de CAO nr. 77bis een draagwijdte die het niet heeft en schendt mitsdien deze 
bepaling.

Tweede onderdeel
Zoals het bestreden arrest impliciet doch zeker vaststelt waren de verweerster en haar 

werkgever bij overeenkomst, gesloten in toepassing van de artikelen 13, §2, van de CAO 
nr. 77bis en 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 overeengekomen 
dat haar loopbaanvermindering met één vijfde voor een duur van 5 jaar zou lopen, met 
aanvang op 1 januari 2002 om te eindigen op 31 december 2006.

Door te oordelen dat de verweerster die contractueel bepaalde einddatum kan verlengen 
tot 30 juni 2009, miskent het arrest deze wettelijke bepalingen evenals de verbindende 
kracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst (schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek) door er niet de gevolgen aan te verlenen die zij wettig 
tussen partijen heeft.

Derde onderdeel
Alle werknemers die voldoen aan de voorwaarden van de CAO nr. 77bis hebben recht 

op een loopbaanvermindering voor de maximumperiode van 5 jaar over hun gehele loop-
baan.

Allen moeten evenwel eveneens voldoen aan de voorwaarde van tewerkstelling gedu-
rende de 12 maanden voorafgaand aan de kennisgeving van hun voornemen om dit recht 
uit te oefenen (artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis). Voor allen geldt daarbij als regel dat 
voor de berekening van die periode van tewerkstelling, de periodes van ouderschapsverlof 
niet worden in aanmerking genomen (artikel 11, §2, CAO nr. 77bis).

Een werknemer die tijdens zijn loopbaanvermindering een ouderschapsverlof wenst op 
te nemen en zijn loopbaanonderbreking op dat moment stopzet, behoudt aldus het recht 
om het nog resterende gedeelte van zijn loopbaanvermindering op een later moment ver-
der te zetten en aldus alsnog voor de volledige maximumperiode van 5 jaar over zijn ge-
hele loopbaan van het recht op loopbaanonderbreking te genieten.

Na afloop van het ouderschapsverlof zal hij evenwel, gelet op de stopzetting van zijn 
loopbaanonderbreking, opnieuw het werk onder de normale arbeidsvoorwaarden dienen te 
hervatten en zal hij, alvorens opnieuw een aanspraak te kunnen maken op een loopbaan-
onderbreking, aan de voorwaarde van tewerkstelling van artikel 7, 2°, moeten voldoen, 
aangezien zijn ouderschapsverlof krachtens artikel 11, §2, niet als periode van tewerkstel-
ling wordt beschouwd.

Indien een werknemer zijn loopbaanonderbreking evenwel niet stopzet en er voor op-
teert deze verder te zetten op een moment dat hij een thematisch verlof zoals het ouder-
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schapsverlof opneemt, verleent dit hem het voordeel dat hij na afloop van dit thematisch 
verlof gewoon zijn lopende loopbaanvermindering kan verderzetten tot de voorziene eind-
datum, aangezien aan alle voorwaarden inzake voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan 
de kennisgeving nog is voldaan. Zulks impliceert echter onvermijdelijk dat zijn loopbaan-
vermindering een einde neemt op de contractueel vastgelegde einddatum.

Van enige ongelijke behandeling is daarbij geenszins sprake, aangezien de verweerster 
wel degelijk een loopbaanvermindering ten belope van de maximumperiode van vijf jaar 
heeft doorgemaakt en tijdens die periode tevens van het thematisch verlof inzake ouder-
schapsverlof mocht genieten, met dien verstande evenwel dat het gegeven dat zij dit deed 
tijdens haar initiële loopbaanvermindering niet tot gevolg kan hebben dat de voorwaarde 
van tewerkstelling van artikel 7, 2°, van de CAO nr. 77bis, in samenhang met artikel 11, 
§2, van de CAO nr. 77bis, op haar niet van toepassing zou zijn.

Door te oordelen dat de verweerster op grond van artikel 8 van de CAO nr. 77bis de 
einddatum  van  haar  loopbaanvermindering  met  de  duur  van  haar  ouderschapsverlof 
(tweemaal 15 maanden) kan verlengen, schendt het arrest deze bepaling evenals de voor-
waarden van tewerkstelling van de artikelen 7, 2°, en 11, §2, van de CAO nr. 77bis.

Door op grond van deze onwettige uitlegging te oordelen dat artikel 8 van de CAO nr. 
77bis in de door de eiser voorgestelde uitlegging ongrondwettig is, en een ongelijke be-
handeling inhoudt van werknemers die, enerzijds, tijdens en, anderzijds, buiten een perio-
de van loopbaanvermindering een ouderschapsverlof opnemen, daar waar de uitlegging 
van de eiser in overeenstemming is met de tewerkstellingsvoorwaarde die geldt voor alle 
werknemers en derhalve alle werknemers op gelijke wijze behandelt, schendt het arrest de 
artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.

Door te besluiten dat een "grondwetsconforme interpretatie van de CAO nr. 77bis (...) 
dus wel degelijk (toelaat) de loopbaanvermindering op te schorten tijdens de duur van het 
ouderschapsverlof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loop-
baanvermindering" (arrest, p. 9) geeft het arrest van deze CAO een onwettige uitlegging 
en is het mitsdien niet naar recht verantwoord, daar deze CAO geen enkele wettelijke 
grondslag, noch in artikel 8, noch in enige andere bepaling, bevat tot schorsing van de 
contractueel bepaalde loopbaanvermindering voor de duur van een thematisch verlof; te-
vens schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door werknemers die tijdens hun 
loopbaanonderbreking thematisch verlof opnemen te bevoordelen en hen toe te laten, in 
strijd met de voorwaarde van tewerkstelling van artikel 7, 2°, iuncto, 11, §2, van de CAO 
nr. 77bis en de bepaling inzake de maximumduur van de loopbaanvermindering (artikel 6, 
§1), de reeds toegekende maximumperiode van 5 jaar alsnog te verlengen met de volledi-
ge periode van thematisch verlof (schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grond-
wet, evenals van de artikelen 6, §1, 7, 2°, en 11, §2, van de CAO nr. 77bis).

Vierde onderdeel
Krachtens artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis worden de periodes van schorsing van 

de arbeidsovereenkomst ingevolge het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroeps-
loopbaan niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 12 maanden bedoeld in 
artikel 7, 2°, van deze CAO.

Deze bepaling houdt enkel in dat periodes van ouderschapsverlof in de zin van dat ko-
ninklijk besluit niet als "tewerkstelling" worden beschouwd. Enkel voltijds, effectieve te-
werkstelling en de schorsingsgronden van artikel 11, §1, van de CAO nr. 77bis komen in 
aanmerking voor de berekening van de periode van 12 maanden.

Het bestreden arrest stelt enerzijds correct vast dat de hiervoor aangehaalde periode van 
ouderschapsverlof volgens de bij artikel 11, §2, bijhorende bepaling wordt "geneutrali-
seerd en (..) dus niet in de berekening (wordt) meegeteld" (arrest, p. 8), doch oordeelt ver-



662 HOF VAN CASSATIE 19.3.07 - Nr. 147 

volgens dat "de periode van 12 maanden bedoeld in artikel 7, 2°, (...) met andere woorden 
(wordt) verlengd met de duur van het ouderschapsverlof" (arrest, ibidem).

Deze beslissing is dubbelzinnig omdat zij, enerzijds, in die zin kan beschouwd worden 
dat het arrest bedoelt te zeggen dat periodes van ouderschap niet meetellen voor de bere-
kening van de periode van 12 maanden, hetgeen wettig is, doch, anderzijds, gelet op het 
gebruik van het woord "verlenging" en de daaropvolgende overwegingen gewijd aan de 
"verlenging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering" (arrest, p. 8 in 
fine en 9 eerste en tweede alinea), er ook op kan wijzen dat het arrest aanneemt dat ouder-
schapsverlof tot een "verlenging" kan leiden van de periode van tewerkstelling en dus 
niet, zoals eerder gesteld, "neutraal" is wat de tewerkstellingsvoorwaarde, en daarmee sa-
menhangend, het recht op loopbaanvermindering betreft, hetgeen onwettig is want strijdig 
met artikel 11, §2, van de CAO nr. 77bis

In zoverre niet achterhaald kan worden of de geviseerde overweging van het arrest in 
de ene (wettige) dan wel in de andere (onwettige) zin moet uitgelegd worden, berust het 
op dubbelzinnige redenen en is het niet regelmatig met redenen omkleed, daar het het Hof 
niet  toelaat  zijn  wettigheidscontrole  uit  te oefenen (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

Vijfde onderdeel
Krachtens artikel 12, §1, eerste lid, van de CAO nr. 77bis moet de werknemer die het 

recht op loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 6 wenst uit te oefenen zijn werkge-
ver hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Het recht op een loopbaanvermindering wordt per minimumperiode van 6 maanden uit-
geoefend (artikel 6, §1, in fine CAO nr. 77bis), doch kan krachtens artikel 12, §2, van de 
CAO worden verlengd, uiteraard slechts tot beloop van de maximumperiode van 5 jaar 
zoals bepaald bij artikel 6, §1, eerste lid.

De schriftelijke kennisgeving en de termijnen bepaald in paragraaf 1 zijn krachtens arti-
kel 12, §2, van de CAO nr . 77bis ook van toepassing op de werknemer die de uitoefening 
van het recht op loopbaanonderbreking wenst te verlengen.

In geval van schriftelijke kennisgeving verricht met het oog op een verlenging (over-
eenkomstig voormeld artikel 12, §2) moet de in artikel 7, 2°, bepaalde voorwaarde van 12 
maanden voltijdse tewerkstelling gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schrif-
telijke kennisgeving vervuld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving zoals 
aanvankelijk verricht: het ogenblik van de eerste kennisgeving blijf aldus, ook bij verzoek 
om verlenging, het ogenblik waarop wordt nagegaan of de werknemer de gestelde tewerk-
stellingsvoorwaarde vervult (artikel 11, §3, en de daarbij in de CAO nr. 77bis vermelde 
commentaar).

De verweerster had reeds een loopbaanvermindering ten belope van de maximumperio-
de van vijf jaar gevraagd en bekomen (namelijk van 01 januari 2002 tot en met 31 decem-
ber 2006).

Haar verzoek om verderzetting van haar initiële loopbaanonderbreking na afloop van 
haar ouderschapsverlof kon derhalve geenszins beschouwd worden als een verzoek om 
verlenging krachtens artikel 12, §2, CAO nr. 77bis waarbij de voorwaarde van tewerkstel-
ling van artikel 7, 2°, van diezelfde CAO, beoordeeld moest worden op de datum van haar 
initiële kennisgeving, aangezien de loopbaanvermindering reeds voor het maximum was 
toegekend en derhalve niet meer voor verlenging vatbaar was.

Door te oordelen dat "niets belet dat het verzoek tot het verder zetten van de loopbaan-
vermindering in toepassing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, na afloop van het ouder-
schapsverlof opgenomen in de loop van een periode van loopbaanvermindering in toepas-
sing van artikel 6 van de CAO nr. 77bis, wordt geïnterpreteerd als een verzoek om verlen-
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ging van de uitoefening van het recht op loopbaanvermindering in de zin van artikel 12, 
§2, van de CAO nr. 77bis" en dat "volgens artikel 11, §3, van de CAO nr. 77bis (...) het 
vervullen van de tewerkstellingsvoorwaarden bedoeld in artikel 7 in zodanig geval niet 
beoordeeld (moet) worden op het ogenblik dat het ouderschapsverlof afloopt maar op het 
ogenblik van de ingangsdatum van de initiële  loopbaanvermindering",  hoewel de ver-
weerster na afloop van haar  ouderschapsverlof  geenszins om een verlenging van haar 
loopbaanvermindering kon verzoeken daar zij reeds een loopbaanvermindering had ge-
vraagd en bekomen voor de maximumperiode van vijf jaar, schendt het bestreden arrest 
de artikelen 6, §1, 7, in het bijzonder 2°, 11, §§2 en 3, en 12, §§1 en 2, van de CAO nr. 77-
bis.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 
van de Nationale Arbeidsraad van 19 december 2001 tot vervanging van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een 
stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse betrekking, hebben de in artikel 2 van die collectieve 
arbeidsovereenkomst genoemde werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn 
in een arbeidsregeling gespreid over vijf of meer dagen, recht op een loopbaan-
vermindering ten belope van een dag per week of twee halve dagen over dezelf-
de duur, voor een maximumperiode van vijf jaar over de gehele loopbaan.

2. Artikel 8, tweede lid, van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt 
dat op de maximumduur van vijf jaar als bedoeld in paragraaf 1 van artikel 6 niet 
in mindering worden gebracht: de perioden van vermindering van de arbeids-
prestaties met minder dan een tweede ingevolge het koninklijk besluit van 29 ok-
tober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de 
onderbreking van de beroepsloopbaan.

3. Deze bepaling houdt in dat de bedoelde werknemers hun recht op een loop-
baanvermindering van een vijfde kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun 
loopbaan, ongeacht de perioden van vermindering van arbeidsprestaties met min-
der dan een tweede ingevolge het voormelde ouderschapsverlof. Daarbij wordt 
geen onderscheid gemaakt naargelang het ouderschapsverlof wordt genoten tij-
dens een periode van loopbaanvermindering dan wel daarbuiten.

4. Het arrest stelt vast, mede met overname van de in het beroepen vonnis 
vastgestelde feitelijke gegevens, dat:

- de verweerster haar voltijdse prestaties met een vijfde heeft verminderd in de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006;

- de verweerster bij brief van 14 maart 2003 aan de eiser meedeelde dat zij 
deze loopbaanvermindering wenste te schorsen tijdens haar ouderschapsverlof en 
na het ouderschapsverlof de loopbaanvermindering wenste verder te zetten;

- de verweerster ouderschapsverlof genoot, eveneens voor een vijfde, voor de 
periode van 1 juli 2003 tot en met 30 september 2004 en vervolgens van 1 okto-
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ber 2004 tot en met 31 december 2005 en dat haar daarvoor door de eiser speci-
fieke uitkeringen werden toegekend in het raam van het ouderschaps-verlof;

- de eiser de uitkeringen voor de loopbaanvermindering van een vijfde heeft 
stopgezet in de periode dat de verweerster ouderschapsverlof genoot;

- de eiser beslist heeft dat de einddatum van de loopbaanvermindering niet 
wordt verschoven, maar behouden blijft op 31 december 2006.

Uit deze vaststellingen blijkt dat de verweerster tijdens de perioden van het ou-
derschapsverlof, haar recht op loopbaanvermindering van een vijfde als bedoeld 
in artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, niet heeft uit-
geoefend.

5. Gelet op deze vaststellingen, oordeelt het arrest naar recht dat de eiser arti-
kel 8, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis schendt door 
aan te nemen dat de loopbaanvermindering van een vijfde in toepassing van arti-
kel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gewoon blijft doorlo-
pen en derhalve eindigt  op de aanvankelijk  bepaalde einddatum, wanneer  de 
werknemer tijdens de periode waarin hem loopbaanvermindering van een vijfde 
was toegekend in toepassing van artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 77bis, in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ou-
derschapsverlof opneemt onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties 
met minder dan een tweede, aangezien de periode van ouderschapsverlof dan 
wel degelijk in mindering wordt gebracht op de maximumduur van vijf jaar be-
doeld in artikel 6, §1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordeelt het arrest niet dat de verweer-
ster de einddatum van haar loopbaanvermindering van een vijfde kan verlengen, 
maar wel dat deze kan wordt opgeschort tijdens de duur van het ouderschapsver-
lof, met overeenstemmende verschuiving van de einddatum van de loopbaanver-
mindering.

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg 
feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

7. Met de in artikel 11, §2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis 
bedoelde periode van ouderschapsverlof, die krachtens artikel 7, 2°, van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst niet  in aanmerking komt voor de berekening 
van de periode van 12 maanden tewerkstelling, is het ouderschapsverlof bedoeld 
dat genomen is vóór de aanvang van de loopbaanvermindering. 

In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.

8. Het onderdeel gaat verder ervan uit dat het arrest beslist dat de verweerster 
op grond van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis de eind-
datum van haar loopbaanvermindering kan verlengen.
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9. Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel, houdt het arrest die 
beslissing niet in.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel

10. Het arrest verwijst in de door het onderdeel geviseerde overweging naar 
het commentaar bij artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis. 
Daarin wordt gesteld dat ondermeer de periode tijdens de welke de werknemer 
gebruik heeft gemaakt van het recht op ouderschapsverlof, geneutraliseerd wordt 
voor de berekening van de voorwaarde van tewerkstelling van 12 maanden als 
bedoeld in artikel 7, 2°, en dus in deze berekening niet wordt meegeteld. Met an-
dere woorden, deze periode verlengt voor dezelfde duur de periode die in aan-
merking wordt genomen om te bepalen of de werknemer recht heeft op loop-
baanvermindering.

11. Met dit commentaar geven de opstellers van de collectieve arbeidsovereen-
komst en door overname ervan ook het arrest aan dat de in artikel 7, 2°, van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst vereiste tewerkstelling in een voltijdse arbeids-
regeling een periode is die zich uitstrekt voor deze van de loopbaanvermindering 
en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof zich situeert binnen de 
twaalf maanden voor de aanvang tot loopbaanvermindering, te vermeerderen is 
met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling.

12. De door het onderdeel bedoelde overweging van het arrest is niet dubbel-
zinnig.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vijfde onderdeel

13. Het arrest oordeelt dat de eiser artikel 8 tweede lid, van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 77bis schendt door aan te nemen dat de loopbaan-vermin-
dering van een vijfde in toepassing van artikel 6, §1, gewoon blijft doorlopen en 
derhalve eindigt op de aanvankelijk bepaalde einddatum, wanneer de werknemer 
in toepassing van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 ouderschapsverlof 
opneemt, onder de vorm van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan 
een tweede,  tijdens de periode waarin hij  een loopbaanvermindering van een 
vijfde geniet in toepassing van artikel 6, §1, aangezien de periode van het ouder-
schapsverlof dan wel in mindering wordt gebracht op de maximumduur van vijf 
jaar bedoeld in artikel 6, §1.

14. Op grond hiervan oordeelt het arrest naar recht dat de vraag van de eiser 
om na afloop van het ouderschapsverlof de bedoelde einddatum van de loop-
baanvermindering te verschuiven, als een verzoek tot verlenging van de beroeps-
loopbaanvermindering kon worden beschouwd met betrekking tot de tewerkstel-
lingsvoorwaarde die voor de initiële loopbaanvermindering gold.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum



666 HOF VAN CASSATIE 19.3.07 - Nr. 147 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  

de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Simont en Geinger. 

Nr. 148

2° KAMER - 21 maart 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
CORRECTIONALISERING - MOTIVERING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - AANNEMING VAN DE 
REDENEN VAN DE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - CORRECTIONALISERING - MOTIVERING - VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - AANNEMING VAN DE REDENEN VAN DE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Door  zonder  voorbehoud  de  redenen  van  de  vordering  van  het  openbaar  
ministerie  aan  te  nemen  kan  de  raadkamer  de  reden  van  de  correctionalisering  
overnemen, namelijk het ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf,  
hetwelk verzachtende omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de  
correctionele rechtbank verantwoorden. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU in zake A. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0213.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Met een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan 
dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge:

- een beschikking van 23 juni 2006 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Neufchâteau en

- een vonnis van 21 december 2006 van de correctionele rechtbank van het-
zelfde rechtsgebied.

Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Bij beschikking van 23 juni 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 
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Eerste Aanleg te Neufchâteau J. O., L. G., J. T. en C. F. naar de correctionele 
rechtbank van hetzelfde rechtsgebied verwezen, de eerste twee, wegens zware 
diefstallen en onrechtmatig bezit van verdovende middelen, de derde,  wegens 
zware diefstallen, en de vierde wegens gevallen van heling.

Bij vonnis van 21 december 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Neuf-
château zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de zaak op grond dat 
de telastleggingen van zware diefstallen "niet werden gecorrectionaliseerd met 
aanneming van verzachtende omstandigheden" en dat de overige telastleggingen 
"gelijktijdig onderzocht" moeten worden.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel 
open en het vonnis van de correctionele rechtbank is in kracht van gewijsde ge-
gaan. De onderlinge tegenstrijdigheid doet een geschil over rechtsmacht ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.

Op 26 april 2006 heeft de procureur des Konings te Neufchâteau gevorderd 
"dat het de raadkamer behage om, gelet op het verslag van de Heer onderzoeks-
rechter, de verzachtende omstandigheden aan te nemen met betrekking tot de te-
lastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.7, C.10, C.11, D.12, D.13 en D.14".

De verzachtende omstandigheden die de raadkamer volgens de vordering dien-
de aan te nemen, vloeien voort "uit het ontbreken van een eerdere veroordeling 
tot een criminele straf bij de inverdenkinggestelden" waartegen de voormelde te-
lastleggingen werden geformuleerd.

Deze vermelding is de grond van de gevorderde correctionalisering.

Welnu, de beschikking van 23 juni 2006 willigt de vordering van het openbaar 
ministerie slechts in na gepreciseerd te hebben dat zij de redenen ervan overnam.

Die overname, zonder voorbehoud, betekent dat de raadkamer de reden over-
neemt volgens welke het ontbreken van een eerdere veroordeling tot een crimi-
nele straf bij J. O., L. G. en J. T., voor ieder van hen, verzachtende omstandighe-
den oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank ver-
antwoorden.

Deze heeft zich bijgevolg niet naar recht onbevoegd verklaard om kennis er-
van te nemen.

Dictum

Het Hof,

Beslissende tot regeling van rechtsgebied.

Vernietigt het vonnis van 21 december 2006 van de Correctionele Rechtbank 
te Neufchâteau.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing.

Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, anders sa-
mengesteld.
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21 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal. 

Nr. 149

2° KAMER - 21 maart 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - 
VERPLICHTING - VOORWAARDEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - VOORWAARDEN

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - HOGER BEROEP - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - VOORWAARDEN

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT VAN VERDEDIGING - MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR HET HOF

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR 
HET HOF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - HANDHAVING - HOGER BEROEP - RECHT VAN VERDEDIGING - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING - NIEUWE STUKKEN - TOETSING DOOR 
HET HOF

1º,  2°  en  3°  Geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  het  dossier  aan  de 
inverdenkinggestelde moet  worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  die  uitspraak  moet  doen  over  de  handhaving  van  de  
voorlopige  hechtenis,  wanneer  hij  daarvan  inzage  heeft  kunnen  nemen  vóór  de  
terechtzitting van de raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd1. 

4º,  5°  en  6°  Wanneer  het  Hof  niet  in  staat  is  na  te  gaan  of  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling geen uitspraak heeft  gedaan, met name op grond van nieuwe  
stukken die niet ter beschikking van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren 
gesteld en, bijgevolg, of het recht van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het  
arrest waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het  
de zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

(O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0310.F)

1 Cass., 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, nr 415; Cass., 27 juni 2000, AR P.00.0946.N, nr 408. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende 
op verwijzing ingevolge een arrest van 21 februari 2007 van het Hof.

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

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over het eerste middel:

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverden-
kinggestelde moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling  die  uitspraak  moet  doen  over  de  handhaving  van  de 
voorlopige hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de 
terechtzitting van de raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden ge-
voegd.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser "aanvoert [...] dat zijn recht van ver-
dediging werd miskend" om reden dat "hij niet werd ingelicht over het feit dat 
nieuwe stukken bij het dossier zouden zijn gevoegd".

Het  vermeldt  dat  "aangezien  de  inverdenkinggestelde  aangehouden is,  zijn 
raadsman en hijzelf onvermijdelijk inzage hebben van het dossier van de rechts-
pleging zodat zij dus perfect in staat zijn om zich op de hoogte te stellen van de 
neerlegging van nieuwe stukken, nu gebleken is dat [de eiser] niet aanvoert dat 
hem inzage van het dossier zou zijn geweigerd".

De bewering dat de eiser en zijn raadsman noodzakelijk inzage hebben van het 
dossier van de rechtspleging vóór hun verschijning voor de kamer van inbeschul-
digingstelling vindt geen steun in de wet en betekent niet dat die inzage daadwer-
kelijk  werd toegestaan, noch dat  geen nieuwe stukken bij  het  dossier van de 
rechtspleging werden gevoegd.

Het Hof is niet in staat om na te gaan of de appelrechters geen uitspraak heb-
ben gedaan, inzonderheid op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking 
van de eiser en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht van ver-
dediging werd geëerbiedigd.

Het middel is in zoverre gegrond.

Er is geen grond om het tweede middel te onderzoeken dat niet tot gehele ver-
nietiging zonder verwijzing kan leiden. 

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld. 

21 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 150

1° KAMER - 22 maart 2007

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - RICHTLIJN 
VAN DE RAAD - UITLEGGING - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - OPENBARE ORDE - 
OVEREENKOMST - BESTANDDELEN - OORZAAK - ONGEOORLOOFDE OORZAAK - MISKENNING VAN 
DE RECHTEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - VOLSTREKTE NIETIGHEID - MEDECONTRACTANT OP 
DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK - GEVOLG

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - RICHTLIJN VAN DE RAAD - 
UITLEGGING - OPENBARE ORDE - OVEREENKOMST - BESTANDDELEN - OORZAAK - 
ONGEOORLOOFDE OORZAAK - MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - 
VOLSTREKTE NIETIGHEID - MEDECONTRACTANT OP DE HOOGTE VAN DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK 
- GEVOLG

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK - KOPER - 
DEELNEMING AAN BIJ B.T.W.-FRAUDE BETROKKEN HANDELING - KOPER OP DE HOOGTE - GEVOLG

1º en 2° In geval  van een levering aan een belastingplichtige die niet  wist  en niet  had  
kunnen weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper,  
moet  artikel  17  van de Zesde richtlijn  (77/388/EEG)  van de Raad van 17 mei  1977 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting -  
Gemeenschappelijk  stelsel  van  belasting  over  de  toegevoegde  waarde:  uniforme 
grondslag, zoals gewijzigd bij  richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april  1995, aldus  
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal  recht volgens  
welke  de  nietigverklaring  van  de  verkoopovereenkomst  krachtens  een  bepaling  van 
burgerlijk recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid  
met de openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de  
verkoper, leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige  
voldane belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze 
nietigheid het gevolg is van B.T.W.-fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het  
aan  de  nationale  rechter  het  recht  op  aftrek  te  weigeren  indien  aan  de  hand  van 
objectieve  elementen wordt  vastgesteld  dat  de  belastingplichtige  wist  of  had moeten  
weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.-
fraude1. (Art. 17, Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977)

1 H.v.J., arrest C-439/04 en C-440/04 van 6 juli 2006; zie Cass., 7 okt. 2004, AR C.02.0185.F, en 
concl. O.M., www.cass.be; Cass., 7 okt. 2004, AR C.03.0144.F, nr 466 en concl. O.M. in Pas., 2004; 
Cass., 20 jan. 2005, AR C.01.0155.F, niet gepubliceerd; Cass., 9 sept. 2005, AR C.04.0003.F, niet 
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3º  Het  hof  van beroep  dat  oordeelt  dat  een belastingplichtige  geen weet  had van de 
B.T.W.-fraude beslist  naar  recht  dat  die belastingplichtige die B.T.W. die hij  aan zijn  
verkoper had betaald mocht aftrekken2. 

(BELGISCHE STAAT, Min. van FinancIën T. RECOLTA RECYCLING bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0185.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2001 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

Bij een arrest van 7 oktober 2004 heeft het Hof prejudiciële vragen gesteld aan 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ze werden beantwoord 
bij een arrest van 6 juli 2006.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering;
- de artikelen 23, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet-gegrond, bevestigt het 

beroepen vonnis dat voor recht had gezegd dat het op 26 oktober 1989 door de eiser tegen 
de verweerster uitgereikte dwangbevel voor een bedrag van 14.561.700 BEF, te vermeer-
deren met interest, geen wettelijke grondslag heeft en bijgevolg nietig en zonder rechtsge-
volg is en dat de eiser bevolen had het dwangbevel op te heffen, en voor recht zegt dat het 
vonnis zal gelden als bevel tot opheffing bij niet-tenuitvoerlegging ervan binnen achten-
veertig uur na de betekening ervan, en de eiser veroordeelt in de kosten van de twee ge-
dingen, zijnde 39.884 BEF, op grond dat:

"de administratie aanvoert dat (de verweerster) niet voldoet aan de wettelijke voorwaar-
den om haar recht op aftrek uit te oefenen, op grond dat de overeenkomsten die ten grond-
slag liggen aan de facturen volstrekt nietig zijn omdat de doorslaggevende beweegreden 
die de heer A. ertoe heeft aangezet om met (de verweerster) te contracteren erin bestond 
een btw-carrousel op te zetten die strijdig is met de wettelijke btw-regeling; dat de litigi-
euze handelingen een ongeoorloofde oorzaak zouden hebben in de zin van artikel 1131 
van het Burgerlijk Wetboek en dat uit die oorzaak zou kunnen worden afgeleid dat de 
noodzakelijke voorwaarden om recht op aftrek te hebben, en meer bepaald het bestaan 

gepubliceerd
2 Dezelfde dag heeft het Hof de arresten gewezen in de vier andere hierboven vermelde zaken en op 
die gevallen de door het H.v.J. geformuleerde regel toegepast. 
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van leveringen van goederen in de zin van het btw-wetboek (artikel 10), namelijk het feit 
waarbij een goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld inge-
volge een contract onder bezwarende titel, niet vervuld zouden zijn; dat de administratie 
tot staving van haar betoog verschillende beslissingen van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg en het Hof van Beroep te Brussel aanvoert waarbij de heer A. (en andere beklaagden) 
wegens verschillende misdrijven waaronder valse facturen werden veroordeeld; dat de ad-
ministratie veel belang hecht aan het arrest van 17 april 1997 van het Hof van Beroep te 
Brussel  dat  de  beklaagde A. veroordeelde wegens twee valse  facturen die  het  in  zijn 
hoofdconclusie vermeldt (p. 9); niettemin, behoudens de omstandigheid dat de zaakvoer-
der van de (verweerster) niet vervolgd werd en dus voor de bodemgerechten geen uitleg 
heeft kunnen verstrekken, waardoor kennelijk problemen kunnen rijzen betreffende het 
recht van verdediging (...), kan het hof [van beroep] slechts vaststellen dat de administra-
tie klaarblijkelijk een fout begaat wanneer zij zegt dat de beklaagde A. veroordeeld is we-
gens tenlasteleggingen i.v.m. valse facturen aan de vennootschap Auto Mail terwijl hij 
daarvan werd vrijgesproken (zie stuk 11.2, p. 4 en 18 van het dossier [van de eiser]); dat 
het hof [van beroep] bijgevolg niet inziet waarop de administratie zich baseert om staande 
te houden dat (de verweerster) heeft deelgenomen aan een btw-carrousel terwijl het niet 
betwist dat de verkoper de goederen ter beschikking heeft gesteld en dat er kennelijk re-
gelmatige aankoop- en verkoopfacturen zijn opgemaakt; dat de bewering (van de eiser) 
als zouden alle litigieuze facturen fictief zijn aan de zijde van ten minste een van de prota-
gonisten, wat (de verweerster) betreft, op geen enkele ernstige en bewezen grond berust 
en het gevolg is van grove verwarring met een reeks beklaagden die daadwerkelijk door 
de strafrechter zijn veroordeeld".

Grieven
Om staande te houden dat de door de verweerster gedane aankopen en verkopen nietig 

waren omdat ze strijdig waren met de openbare orde en de goede zeden, aangezien hun 
oorzaak ongeoorloofd was doordat verkoper A., de enige leverancier van de verweerster, 
alsook de koper Auto Mail, aan de hand van die aankopen en verkopen een omvangrijk 
systeem van btw-fraude hadden opgezet, had de eiser aangevoerd dat de heer A. bij het ar-
rest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 april 1997 veroordeeld was wegens valse 
verkoopfacturen aan de verweerster en valse verkoopfacturen aan de vennootschap Auto 
Mail.

Het bestreden arrest beweert dat de heer A. bij het arrest van 17 april 1997 van die ten-
lasteleggingen werd vrijgesproken, zodat er niet mag worden beweerd dat de verweerster 
betrokken zou zijn in het fraudesysteem dat was opgezet om de rechten van de Schatkist 
te ontduiken, aangezien de aankoop- en verkoopfacturen betrekking hadden op overeen-
komsten waarvan de oorzaak niet ongeoorloofd was.

Blijkens het arrest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel van 17 april 1997 werd de heer A. vervolgd omdat hij "A. met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk te schaden, valsheid in (...) handelsgeschriften heeft gepleegd (...) II. 
9 drieëndertig verkoopfacturen van de de bvba Auto Mail aan G. A. (...); A III 17 met 
name: a) een valse factuur nr. 59 van 10 juni 1989 met een briefhoofd van A. G. aan de 
(verweerster) waarbij de verkoop wordt bevestigd van een Mercedes 190 E, chassisnum-
mer B201.0244107535 voor de prijs van 440.000 BEF en 110.000 BEF btw, terwijl die 
verkoop volstrekt fictief was; b) een valse factuur nr. 730 van 11 juni 1988 met een brief-
hoofd van de (verweerster) aan de bvba Auto Mail waarbij de verkoop wordt bevestigd 
van  een  Mercedes  190  E,  chassisnummer  WDB20102441075435  voor  de  prijs  van 
470.000 BEF met btw-vrijstelling, terwijl  die verkoop volstrekt fictief is  aangezien de 
bvba Auto Mail dat voertuig nooit bij de (verweerster) heeft aangekocht (...)" en omdat hij 
"B. met schending van de artikelen 73, 73, 73quinquies, 73sexies, 73septies en 74 van het 
btw-wetboek, valsheid in geschriften heeft gepleegd of van een zodanig vals geschrift ge-
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bruik heeft gemaakt teneinde (...) met name de btw-administratie op te lichten en meer be-
paald ontvangen btw-bedragen en weeldetaksen naar zichzelf te versluizen, ofwel naar 
aanleiding van de facturatie van belastbare handelingen, ofwel naar aanleiding van de te-
ruggave van btw-kredieten en weeldetaksen die door bedrog werden verkregen,, een zeer 
aanzienlijk aantal valse stukken heeft opgemaakt of doen opmaken, in deze zaak meer be-
paald (...) (A.) B II 8 de valse facturen waarop de tenlastelegging A II 9 slaat (...); B III 
(...) 17 (A.) met name de valse facturen waarop de tenlastelegging A III 17 a en b slaat 
(...)".

En, hoewel het vonnis van 15 juni 1995 van de negenenveertigste correctionele kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel beklaagde A. vrijgesproken had van onder 
meer de tenlasteleggingen A II 9 en A III 17 a en b, en daarbij wel met name "de tenlaste-
leggingen B II 8, B III 16 tot 19 (...)" bewezen verklaarde en hem op die grond veroor-
deeld had tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van 100.000 BEF, heeft het ar-
rest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 17 april 
1997 voornoemd vonnis gewijzigd in zoverre het de heer A. vrijgesproken heeft van met 
name de tenlasteleggingen A II 9 en A III 17 a en b.

Het bevestigt immers het beroepen vonnis "met als enige wijziging dat de tenlasteleg-
gingen A II 9, A III 16 a en b, A III 17 a en b, A III 18 a en b, A III 19 a en b, A III 21 a à  
d, A III 23 a en b, A III 27 a en b in de zaak I ten laste van A. G. eenparig bewezen zijn" 
en veroordeelt hem voor alle tenlasteleggingen die de eerste rechter had aangenomen en 
die welke door het hof van beroep bewezen waren verklaard, en die waarvoor hij door het 
beroepen vonnis werd vrijgesproken, tot een gevangenisstraf van drie maanden en een 
boete van 100.000 BEF.

Hieruit volgt dat bestreden arrest, doordat het beslist dat beklaagde A., de verkoper van 
de voertuigen die door de verweerster met btw-vrijstelling aan de bvba Auto Mail werden 
doorverkocht, niet werd veroordeeld voor de tenlasteleggingen betreffende de valse factu-
ren aan de bvba Auto Mail, zodat de verweerster niet betrokken kon zijn bij de litigieuze 
btw-carrousel en de facturen krachtens welke de aftrek van de belasting door de verweer-
ster werd gevorderd, niet fictief waren aan de zijde van ten minste een van de protagonis-
ten en de verweerster dus die aftrek mocht eisen, het gezag van gewijsde miskent van het 
arrest van de veertiende correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 17 
april  1997  dat  die  tenlasteleggingen  bewezen  heeft  verklaard  aan  de  zijde  van  G.A. 
(schending van de artikelen 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering en, voor zoveel als nodig, 23, 26 en 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de bewijskracht ervan miskent door aan die beslissing een vrij-
spraak toe te kennen die er niet in is vervat (schending van de artikelen 1317, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek). 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1131, 1315, 1604, 1606, 1609, 1614 en 1615 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 15, 43, 45 en 59 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wet-

boek van de belasting over de toegevoegde waarde vóór de wijziging ervan bij de wet van 
28 december 1992;

- de artikelen 4, inzonderheid §1 en 2, 17, inzonderheid §2, a, 18, 20 en 22 van de Zes-
de richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting;

- artikel 1, inzonderheid eerste lid, 2° en 3°, van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 
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1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de bijzon-
dere waarde, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 december 1992;

- artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking 
tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, 
vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 december 1992;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat eerst erop wees dat "(de verweerster) niet betwist dat zij bij de 

heer A. zes zogenaamde topklasse auto's heeft gekocht, die de betrokkene had aangekocht 
bij een vennootschap Auto Mail, en dat die eerste aankopen geen aanleiding hadden gege-
ven tot betaling van btw ten voordele van de Schatkist", dat "de heer A. evenmin de door 
(de verweerster) betaalde belasting (aan de eiser) teruggestort heeft en dat (eerstgenoem-
de) de voertuigen met btw-vrijstelling heeft doorverkocht aan de vennootschap Auto Mail 
terwijl hij gedekt was door een vergunning tot verkoop die met toepassing van artikel 43 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde door de administratie was 
uitgereikt", en beslist vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis dat het op 26 
oktober 1989 door de eiser afgegeven dwangbevel nietig en zonder rechtsgevolg is, dat de 
eiser het moet opheffen binnen achtenveertig uur na de de betekening van het vonnis dat 
zal gelden als bevel tot opheffing bij niet-tenuitvoerlegging ervan, en veroordeelt de eiser 
tot betaling van de kosten van de verweerster in de twee gedingen, op grond dat:

"(de eiser) thans niet meer beweert dat (de verweerster) 'wetens en willens' gehandeld 
zou hebben om mee te werken aan een btw-carrousel (...)"; dat  "het hof [van beroep] 
slechts kan vaststellen dat de administratie klaarblijkelijk een fout begaat wanneer zij zegt 
dat de beklaagde A. veroordeeld is wegens tenlasteleggingen i.v.m. valse facturen aan de 
vennootschap Auto Mail terwijl hij daarvan werd vrijgesproken (...); dat het hof [van be-
roep] bijgevolg niet inziet waarop de administratie zich baseert om staande te houden dat 
de bewuste vennootschap heeft deelgenomen aan een btw-carrousel terwijl het niet be-
twist dat de verkoper de goederen ter beschikking heeft gesteld en dat er kennelijk regel-
matige aankoop- en verkoopfacturen zijn opgemaakt; dat de bewering (van de eiser) als 
zouden alle litigieuze facturen fictief zijn aan de zijde van ten minste een van de protago-
nisten, wat (de verweerster) betreft, op geen enkele ernstige en bewezen grond berust en 
het gevolg is van een grove verwarring met een reeks beklaagden die daadwerkelijk door 
de strafrechter zijn veroordeeld" en dat "(de eiser) tevergeefs het arrest van het Hof van 
Cassatie van 12 oktober 2000 aanvoert dat niet naar dit geval kan worden omgezet, aange-
zien het Hof van Cassatie, in het bedoelde geval, erop gewezen had dat het arrest van het 
hof van beroep, met overneming van de redenen van de eerste rechter, vaststelt dat de ver-
weerster betrokken is geraakt bij frauduleuze handelingen, de zogenaamde 'btw-carrousel', 
in die zin dat de voertuigen die de verweerster zogezegd zou hebben gekocht, nooit gele-
verd zijn, dat sommige auto's niet fysiek bestaan en dat de overige auto's al in het bezit 
van andere definitieve kopers waren (zie de argumenten van de partijen die in het eerste 
gedeelte van het arrest door de Staat worden uiteengezet); dat daaruit volgt dat de voor-
waarden die de uitgangspunten van de redenering van het Hof vormen, verschillen van het 
geval dat thans aan het hof [van beroep] is voorgelegd".

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de verweerster betrokken raakte bij een frauduleu-

ze handeling, een zogenaamde "btw-carrousel" betreffende de verkoop van auto's en dat 
degenen die bij haar auto's hebben gekocht en er haar hadden verkocht de bedoeling had-
den om, ten laste van de Schatkist, voor eeuwig de B.T.W. terugbetaald te krijgen, maar 
dat, anderzijds de verweerster niet op de hoogte was van die georganiseerde fraude en te 
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goeder trouw was, hoewel die voertuigen haar waren geleverd en zij ze zelf op haar beurt 
had geleverd aan de uiteindelijke koper die btw-vrijstelling genoot, en de overige facturen 
kennelijk regelmatig waren, beslist dat de verkoopovereenkomsten tussen de verkoper, 
een medeplichtige van Auto Mail, en de verweerster, niet nietig waren wegens strijdigheid 
met de openbare orde, zodat de verweerster, de wegens die overeenkomsten verschuldig-
de btw diende te betalen en, bijgevolg, krachtens artikel 45 van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, de aftrek en de teruggave ervan aan de eiser kon vorde-
ren.

De bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van 
openbare orde, daar zij de wezenlijke belangen van de Staat en de gemeenschap raken. 
Elke overeenkomst waarvan het voorwerp of de oorzaak in strijd is met de openbare orde 
is echter volstrekt nietig, aangezien artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
"een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoor-
loofde oorzaak, geen gevolg kan hebben".

De oorzaak van een wederkerige overeenkomst is de beweegreden of de beweegrede-
nen die een partij tot contracteren heeft aangezet; en hoewel de doorslaggevende beweeg-
reden tot het sluiten van de overeenkomst moet hebben geleid, is het geenszins vereist dat 
alle partijen bij de overeenkomst die beweegreden hebben.

Wanneer de oorzaak van een overeenkomst strijdig is met de openbare orde en een der-
de, wiens rechten door de overeenkomst zijn benadeeld, de nietigheid en in elk geval de 
niet-tegenwerpelijkheid ervan aanvoert, is het voldoende, aangezien het om het algemeen 
belang gaat, dat de doorslaggevende beweegreden van één van de contracterende partijen 
ongeoorloofd is, zonder dat het noodzakelijk is de contractant op de hoogte moet zijn van 
die bedoeling of door hem wordt gedeeld.

Wanneer de ongeoorloofde overeenkomst een verkoop is, maakt het evenmin iets uit 
dat de verkochte zaak al dan niet bestaat en dat zij al dan niet is geleverd, aangezien de 
nietigheid van de overeenkomst voortvloeit uit het feit dat de oorzaak ongeoorloofd is.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de oorspronkelijke verkoper, de bvba Auto Mail, 
de intermediaire koper A. en uiteindelijke koper, de bvba Auto Mail, een autozwendel 
hadden opgezet ten nadele, meer bepaald, van de eiser, wiens rechten beschermd worden 
door bepalingen van openbare orde, welke zwendel voor hen de doorslaggevende beweeg-
reden van de koopovereenkomsten was,  niet  naar  recht heeft  kunnen beslissen dat  de 
overeenkomsten tussen de verkoper en de verweerster geldig waren, zodat het door de ei-
ser uitgegeven dwangbevel nietig was, omdat de verweerster te goeder trouw was, geen 
weet had van de "carrousel"fraude die door haar medecontractanten was opgezet en omdat 
de aankopen en verkopen het voorwerp hadden uitgemaakt van daadwerkelijke leveringen 
en kennelijk regelmatige facturen (schending van de artikelen 6, 1108, 1131 1604, 1615 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 4, 10, 15, 40 en 45 van het Wetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde, vóór de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992).

Tweede onderdeel
Artikel 2, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt als 

volgt: "Aan de belasting zijn onderworpen, wanneer ze hier te lande plaatsvinden: 1° de 
leveringen van goederen en de diensten die door de belastingplichtigen in de uitoefening 
van hun beroepswerkzaamheid worden verricht (...)".

Artikel 10 van het wetboek omschrijft de levering als "het feit waarbij een goed ter be-
schikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld ingevolge een contract onder 
bezwarende titel tot overdracht of aanwijzing van eigendom of vruchtgebruik"; leveringen 
van goederen, zoals ze in die bepaling zijn omschreven, zijn slechts aan de btw onderwor-
pen als ze worden uitgevoerd door een belastingplichtige, d.w.z. volgens artikel 4 van het 
wetboek, "ieder wiens werkzaamheid erin bestaat geregeld en zelfstandig, met of zonder 
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winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten te ver-
richten (...)", waarbij artikel 15, §1, van het wetboek preciseert dat "de levering plaats-
vindt op het tijdstip waarop het goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer 
wordt gesteld".

Volgens artikel 45, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
mag de belastingplichtige, in de zin van artikel 4, op de belasting ter zake van de door 
hem verrichte leveringen van goederen, slechts de belasting in aftrek brengen van de goe-
deren die hem daadwerkelijk en geldig zijn geleverd en die hij, op daadwerkelijke en ge-
oorloofde wijze heeft gebruikt voor het verrichten van handelingen vrijgesteld van de be-
lasting krachtens de artikelen 39 tot 43 van dat wetboek.

Uit  het  onderlinge  verband  tussen  die  bepalingen  volgt  dat  een  belastingplichtige 
slechts de bij artikel 45 toegestane belastingaftrek kan genieten, voor zover er een leve-
ring van diensten is gebeurd in de zin van artikel 10 van het Wetboek op de belasting over 
de toegevoegde waarde; dat is niet het geval wanneer de, weliswaar materieel gebeurde 
levering is gedaan krachtens een overeenkomst met ongeoorloofde oorzaak, omdat zij 
strijdig  is  met  de  openbare  orde,  en dus geen enkel  rechtsgevolg kan hebben;  hierbij 
maakt het niet uit dat de belastingplichtige te goeder trouw was en de omstandigheid dat 
de verrichtingen aanleiding hebben gegeven tot de uitgifte van facturen die beantwoorden 
van de vormvereisten van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 en van het 
koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 is dienaangaande niet relevant.

En de belastingplichtige die aanspraak wil maken op een recht tot aftrek moet bewijzen 
dat de belasting, waarvan hij de gehele of gedeeltelijke teruggave vraagt, geheven is op de 
levering van goederen of diensten die hem daadwerkelijk zijn geleverd en die gebruikt 
zijn om geoorloofde handelingen in de zin van artikel 45, §1, 1° of 2°, van het wetboek te 
verrichten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de ver-
weerster de belasting mocht aftrekken die zij aan haar medecontractant wegens de onge-
oorloofde verkoopovereenkomsten had betaald en dat, bijgevolg, het door de eiser uitge-
reikte dwangbevel nietig was omdat de verweerster te goeder trouw was en dat zij niet 
wist dat de aankopen en verkopen deel uitmaakten van een zwendel en dat de verkochte 
goederen materieel waren geleverd, terwijl er kennelijk regelmatige facturen waren opge-
maakt (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Beide onderdelen

Als antwoord op de prejudiciële vragen die bij voornoemd arrest van 9 novem-
ber 2001 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werden ge-
steld, heeft dat Hof voor recht gezegd:

"In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had 
kunnen weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de ver-
koper, moet artikel 17 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake 
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad 
van 10 april 1995, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling 
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van nationaal recht volgens welke de nietigverklaring van de verkoopovereen-
komst krachtens een bepaling van burgerlijk recht ingevolge welke deze over-
eenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde op grond 
van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper, leidt tot het verlies 
van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane belasting 
over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid 
het gevolg is van btw-fraude of van andere fraude.

Daarentegen staat het aan de nationale rechter het recht op aftrek te weigeren 
indien aan de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld dat de belasting-
plichtige wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een 
transactie die onderdeel is van btw-fraude".

Uit die antwoorden volgt dat het hof van beroep dat van oordeel was dat de 
verweerster niet op de hoogte was van de btw-fraude, waarbij zij zonder haar 
medeweten betrokken was geraakt, wettig beslist dat zij de belastingen die zij 
aan haar verkoper had betaald, mocht aftrekken en, bijgevolg, dat het door de ei-
ser uitgevaardigde bevel nietig was

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Uit het antwoord op het tweede middel volgt dat het middel opkomt tegen ten 
overvloede gegeven consideransen van het arrest.

Het vertoont geen belang en is dus, zoals de verweerster aanvoert, niet ontvan-
kelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 151

1° KAMER - 22 maart 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGING - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - GEWETTIGDE VERDENKING - 
GRIEVEN - INHOUD - ONTVANKELIJKHEID

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE - 
TUCHTVERVOLGING - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - GEWETTIGDE VERDENKING - 
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GRIEVEN - INHOUD - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de 
Orde  van  geneesheren  wegens  gewettigde  verdenking  is  kennelijk  onontvankelijk  
wanneer het, enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de  
wet is ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen 
doen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak 
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de  
aard en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen 
verband  houden  met  de  geschiktheid  van  die  raad  om  die  grieven  en  de 
verweermiddelen daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 
648, 2°, Ger.W.)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0095.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omkleed verzoekschrift dat op 5 maart 2007 ter griffie van 
het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat de tuchtvervolging die tegen hem 
is ingesteld door de raad van de Orde van geneesheren met het Frans als voertaal, 
wegens gewettigde verdenking aan die orde wordt onttrokken.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Enerzijds oefent de verzoeker kritiek uit op de instelling zelf van de provincia-

le raad van de Orde van geneesheren zoals zij bij de wet is ingesteld, maar hij 
voert geen enkel precies feit aan dat een verdenking zou kunnen doen ontstaan 
over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de raad van de orde die uit-
spraak moet doen.

Anderzijds hebben de grieven van de verzoeker over de aard en de kwalificatie 
van de tenlasteleggingen betrekking op zijn verweer zelf maar houden ze geen 
verband met de geschiktheid van de raad van de orde om die grieven en de ver-
weermiddelen daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken.

Doordat het verzoekschrift op dergelijke beweringen berust, is het kennelijk 
onontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoekschrift af.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
22 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-

voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. M. Graindorge, Brussel.
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Nr. 152

3° KAMER - 26 maart 2007

1º MERKEN — EUROPEES RECHT - BESCHERMING - OMVANG - BEPALING - OGENBLIK

4º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - MERKEN - BESCHERMING - OMVANG - BEPALING - 
OGENBLIK

1º en 2° Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen  
van de omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand  
van  zijn  onderscheidend  vermogen,  het  gevaar  voor  verwarring  tussen  de  litigieuze 
tekens op het ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit  
gevaar niet bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd1.  
(Art.  5,  §1,  Richtlijn  van  de  Raad  nr  89/104/EEG van  21  dec.  1988  betreffende  de 
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten)

(LEVI STRAUSS & C°, vennootschap naar Amerikaans recht T. CASUCCI Spa, vennootschap naar Italiaans recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 juni 2002 gewezen door het 
Hof van Beroep te Brussel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2002 naar de 
derde kamer verwezen. 

Naar aanleiding van het onderzoek van het vierde onderdeel van het middel – 
van de eerste drie onderdelen werd geoordeeld dat zij feitelijke grondslag misten 
– heeft het Hof, bij arrest van 17 maart 2005, geoordeeld een prejudiciële vraag 
te moeten stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat 
hierop geantwoord heeft bij het arrest C-145/05 van 27 april 2006. 

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres heeft volgend middel aangevoerd. 
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 5, §1, aanhef en sub b), van de eerste richtlijn nr. 89/104 van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 21 december 1988;
-  het  artikel  13,  A,  I,  b),  van  de  eenvormige  Beneluxwet  op  de  merken  (afgekort 

BMW), die is ingevoerd en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Met bevestiging van het beroepen vonnis zegt het bestreden arrest voor recht dat ver-

1 Zie Cass., 17 maart 2005, nr 171. 
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weerster, door gebruik te maken van het in het arrest weergegeven, aangeklaagde teken, 
bestaande uit een grafisch beeld, dat gevormd wordt door een dubbele siernaad die vanuit 
het midden in een gebogen lijn naar boven loopt, geen inbreuk maakt op het in het arrest 
weergegeven merk "arcuate" van eiseres, en wijst het de vordering van eiseres af die ertoe 
strekte verweerster elk gebruik van het aangeklaagde teken op kledingstukken te verbie-
den. 

Het beslist aldus onder meer op de volgende gronden :
"(Eiseres) betoogt dat er, gelet op de volgende gegevens, te dezen bij het publiek een 

gevaar voor verwarring bestaat tussen het merk 'arcuate' en het aangeklaagde teken :
- de tekens bestaan beide uit de in het midden van de zak aangebrachte grafische voor-

stelling van een dubbele siernaad, die van de ene kant van de zak naar de andere kant 
loopt en op dezelfde wijze afbuigt naar het midden;

- die gelijkenissen scheppen een gevaar voor verwarring dat des te groter is, daar het 
merk 'arcuate' een bekend - ja zelfs een zeer bekend - merk is dat dus wegens zijn verbeel-
dingsvolle inhoud en wegens het feit dat het al decennialang vaak wordt gebruikt gemak-
kelijk herinneringen oproept bij het publiek" 

en :
"10. (Verweerster) betwist terecht dat het merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan 

worden beschouwd :
Dat merk bevat ten dele bestanddelen die gemeenschappelijk zijn voor de betrokken 

klasse van waren wegens het zeer verspreide en voortdurende gebruik ervan, namelijk het 
feit dat het teken gevormd wordt door twee, met een siernaad aangebrachte, doorlopende 
evenwijdige lijnen, het feit dat hierdoor fijne lijnen worden verkregen die slechts een ge-
ring contrast vertonen met het linnen en het feit dat het teken op de zak van het kleding-
stuk wordt aangebracht;

De omstandigheid dat die bestanddelen vaak voorkomen in de betrokken klasse van 
waren heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de onderscheidingskracht van het merk 'ar-
cuate'  aanzienlijk  vermindert,  aangezien  dat  teken  geen  enkele  intrinsieke  onderschei-
dingskracht kan putten uit die bestanddelen, ofschoon zij bij het publiek een geheel vor-
men met de bijzondere vorm van de tekening;

Het grootschalig gebruik dat van het merk is gemaakt, weegt niet op tegen de vermin-
dering van de intrinsieke onderscheidingskracht ervan, die het gevolg is ten gevolge van 
de niet onderscheidende bestanddelen ervan, aangezien noodzakelijkerwijs alle bestand-
delen van het merk worden gebruikt en dat gebruik niet tot gevolg kon hebben dat alleen 
de onderscheidende bestanddelen uit het geheel worden losgemaakt of dominerend wer-
den"

en : 
"11. De beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, 

te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen bij de ge-
middelde consument van de soort van waren. De gemiddelde consument nu neemt een 
merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (H.v.J., 
11 november 1997, Sabel/Puma, considerans 23) :

Het vereiste dat de onderscheidingskracht van het merk in globo wordt beoordeeld sluit 
dus uit dat alleen de onderscheidende bestanddelen ervan losgemaakt worden van het ge-
heel;

Er bestaat overeenstemming tussen het betwiste teken en het beschermde merk;
Beide tekens worden immers gevormd door twee evenwijdige lijnen,  die vanuit  het 

midden van de randen van de zak vertrekken en in een gebogen lijn samenkomen;



Nr. 152 - 26.3.07 HOF VAN CASSATIE 681 

Die overeenstemming is evenwel niet doorslaggevend, gelet op de duidelijke verschil-
len tussen beide tekens, die daarenboven niet dezelfde inhoud overbrengen;

Beide lijnen van de 'arcuate' zijn duidelijk afgerond en buigen sterk af naar beneden, 
terwijl het aangeklaagde teken bestaat uit twee, zeer zwak gebogen middellijnen die bo-
venaan samenlopen;

Die verschillen hebben tot gevolg dat er geen overeenstemming naar begripsinhoud be-
staat tussen beide tekens;

Het aangeklaagde teken roept immers niet het beeld op van een meeuw die haar vleu-
gels openvouwt, maar herinnert veeleer, zoals (verweerster) aangeeft, aan de vorm van 
een vulkaan;

Het publiek kan het teken opvatten als het spiegelbeeld van de 'arcuate';
Er bestaat tussen het merk en het aangeklaagde teken dus maar een geringe mate van 

gelijkenis, afgezien van de hierboven beschreven bestanddelen die identiek zijn, en die zo 
algemeen verspreid zijn dat ze alleen maar doen uitkomen dat het kledingstuk behoort tot 
de klasse van jeans en waarop dus niet moet worden gelet;

Alleen een nauwgezette vergelijking van beide tekens, iets wat de gemiddelde gebrui-
ker doorgaans niet doet, kan een associatie wekken tussen het aangeklaagde teken en het 
merk 'arcuate';

Bij een dergelijke vergelijking kan het publiek immers ertoe komen een verband te leg-
gen tussen het merk 'arcuate' en het aangeklaagde teken, gelet op het feit dat beide tekens 
eenvoudige tekens zijn, die bestaan uit middellijnen welke in het midden van de zak sa-
menlopen, en dat zij beide grafische tekens zijn die de verbeelding aanspreken, zonder 
echter een bestanddeel van beschrijvende aard van de betrokken waren te bevatten;

12.Een dergelijk gevaar voor associatie dat enkel voortvloeit uit de begripmatige gelij-
kenis van de tekens is nochtans geen reden om aan te nemen dat er gevaar voor verwar-
ring bestaat omtrent de herkomst van de waren;

Het totaal ontbreken van een inhoudelijke overeenstemming van de tekens sluit uit dat 
het publiek de door (verweerster) en (eiseres) verkochte jeans ziet als waren die afkomstig 
zijn van dezelfde onderneming of van economisch met elkaar verbonden ondernemingen, 
gesteld al dat het publiek een verband zou leggen tussen beide tekens;

Artikel 5, tweede lid (lees: 1) van de richtlijn (89/104/EEG van de Raad van 21 decem-
ber 1988) is enkel van toepassing als er gevaar voor verwarring bestaat, dat is het gevaar 
wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van 
dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch met elkaar verbonden 
ondernemingen (H.v.J., arresten Sabel van 11 november 1997, C-215/95, Verz. I, 6223,, 
punten 16 tot 18, Canon van 29 september 1998, C-39/97, Verz. I, 5535, punt 29, Lloyd 
van 22 juni 1999, C-342/97, Ing.-Cons. , 1999,350 );

Uit bovenstaande rechtspraak volgt dat de merkhouder niet beschermd is tegen gewoon 
associatiegevaar, als dat geen verband houdt met de herkomst;

(Eiseres) voert wat dat betreft ten onrechte aan dat een dergelijke opvatting ertoe zou 
leiden dat elke bescherming ontnomen wordt aan een merk dat gedeponeerd of geregi-
streerd is maar nog niet gebruikt wordt;

zij betekent enkel dat, wanneer niet de geschiktheid van een teken om als merk te die-
nen moet worden onderzocht maar de omvang van de bescherming vanuit het oogpunt 
van het verwarringsgevaar, de mate van bekendheid van het beschermde merk als één van 
de relevante factoren in aanmerking wordt genomen, ook al is die bekendheid onbestaan-
de is in het geval van niet-gebruik, welk geval zich te dezen niet voordoet;

Om de bovenstaande redenen moet het bestreden vonnis worden bevestigd, in zoverre 
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het vaststelt dat (verweerster), door gebruik te maken van het aangeklaagde teken, be-
staande uit een dubbele siernaad die vanuit het midden in een gebogen lijn naar boven 
loopt, geen inbreuk maakt op het merk".

Grieven
(...)
4. Vierde onderdeel
4.1. Artikel 13, A, 1, b) van de eenvormige Beneluxwet op de merken bepaalt dat "de 

merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat 
in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt ge-
maakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, in-
dien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tus-
sen het teken en het merk".

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen volg dat 
het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere 
merk sterker is. Aangezien de bescherming van een geregistreerd merk, blijkens artikel 4, 
§1, sub b), alsook blijkens artikel 5, §1, aanvang en sub b) van de bovengenoemde richt-
lijn nr. 89/104 afhangt van het bestaan van verwarringsgevaar, genieten de merken die of-
wel van huis uit ofwel doordat zij bekend zijn op de markt, een sterke onderscheidings-
kracht hebben, een ruimere bescherming dan die met een geringere onderscheidingskracht 
(zie H.v.J., 29 september 1998, Canon, o.c. punt 18; H.v.J., 22 juni 1999, Lloyd, o.c. punt 
20, H.v.J. 11 november 1997,; Sabel, o.c., punt 24).

Bij de uitspraak over de vragen die het Hof in zijn arrest van 25 januari 1993 heeft ge-
steld,  heeft  het  Benelux-Gerechtshof  in  zijn  arrest  van 13 december  1994 in  de zaak 
A93/3 (in verband met het merk Quick) voor recht het volgende gezegd :

1. wanneer in het kader van de vraag of sprake is van merkinbreuk de beschermingsom-
vang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderschei-
dend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen van het in aanmerking 
komende publiek ten tijde waarop het inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk 
of een overeenstemmend teken een aanvang nam;

2. wanneer, met inachtneming van de hierboven bedoelde maatstaf, wordt geoordeeld 
dat sprake is van merkinbreuk dan wettigt zulks in de regel een verbod van verder gebruik 
van het inbreukmakend teken;

3. dit laatste kan anders zijn indien, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreukma-
kend gebruik,  het aanvallende merk zijn  onderscheidend vermogen geheel  of ten dele 
heeft verloren doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe 
te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk (zie Cass., 30 oktober 
1995, A.C., 1995, nr. 460 : Benelux-Gerechtshof, A93/3, Motorest t. McHody en bvba 
Resto-Inn, 13 december 1994, Benelux-Gerechtshof - Rechtspraak, 1994, p. 62, punt 23).

Te dezen wordt het niet betwist dat het bovenstaande geldt voor artikel 13, A, 1, b) 
BMW, zoals het van kracht is na de wijziging ervan bij het Protocol van 2 december 1992 
(B.S. 12 maart 1996) en van toepassing is op de feiten.

4.2. Eiseres betoogt in haar appelconclusie, zonder op dat punt door het bestreden arrest 
te worden tegengesproken, "dat te dezen moet worden aangenomen dat het tijdstip waarop 
het gebruik van het aangeklaagde teken in de Benelux een aanvang namt, in 1997 valt".

Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt evenwel niet dat de appèlrechters 
bij de beoordeling van de onderscheidingskracht van het merk "arcuate" van eiseres reke-
ning hebben gehouden met de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tij-
de waarop het inbreukmakend gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam. 
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Uit de reden volgens welke "(verweerster) terecht betwist dat het merk 'arcuate' nog als 
een bekend merk kan worden beschouwd" volgt daarentegen dat de appèlrechters geen 
acht hebben geslagen op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde 
waarop het gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam (namelijk 1997), zoals 
zij hadden moeten doen (zie supra nr. 4.1), maar dat zij het tijdstip van de pleidooien of 
van de uitspraak van het arrest in aanmerking hebben genomen.

Daarenboven stellen de de appèlrechters evenmin vast dat de aanzienlijke vermindering 
van het onderscheidend vermogen van het merk "arcuate" na het tijdstip waarop het in-
breukmakend gebruik is begonnen, geheel of ten dele te wijten zou zijn aan het toedoen of 
het nalaten van eiseres (zie supra nr. 4.1.c.3°).

Uit het bovenstaande volgt dat de appèlrechters niet wettig beslissen dat het merk "ar-
cuate" niet meer als een bekend merk kon worden beschouwd, daar de onderscheidings-
kracht ervan verminderd was, en dat zij derhalve de omvang van de wettelijke bescher-
ming niet wettig hebben beoordeeld met inachtneming van de onderscheidingskracht van 
dat merk.

Besluit van het vierde onderdeel : 
De appèlrechters wijzen de vordering van eiseres af na te hebben beslist dat er geen ge-

vaar voor verwarring bestond, op grond, onder meer, dat "verweerster terecht betwist dat 
het merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan worden beschouwd daar de onderschei-
dingskracht ervan is verminderd",

- zonder daarbij acht te slaan op de opvattingen van het in aanmerking komende pu-
bliek ten tijde waarop het gebruik van het aangeklaagde teken een aanvang nam(namelijk 
in 1997), zoals zij hadden moeten doen (zie supra nr. 4.1.c.1°).

en
- zonder daarbij  vast te stellen dat de aanzienlijke vermindering van de onderschei-

dingskracht van het merk "arcuate" na het ogenblik waarop het inbreukmakende gebruik 
is begonnen, geheel of ten dele te wijten zou zijn aan het toedoen of het nalaten van eise-
res (zie supra, nr. 4.1.c.3°).

Het bestreden arrest is dus niet naar recht verantwoord (schending van artikel 5, §1, 
aanhef en sub b), van de eerste richtlijn nr. 89/104 van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 21 december 1988, van artikel 13, A, 1, b), van de eenvormige Beneluxwet 
op de merken (afgekort: BMW) die is ingevoerd en goedgekeurd bij de wet van 30 juni 
1969, gelet op de bindende kracht van de uitlegging die door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen is gegeven in de arresten van 11 november 1997 in zake Sa-
bel, 29 september 1998 in zake Canon en 22 juni 1999 in zake Lloyd en die door het Be-
nelux-Gerechtshof is gegeven in het arrest van 13 december 1994 [zaak merk Quick] in de 
zaak A 93/3).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Vierde onderdeel 

In zijn voormeld arrest van 27 april 2006 zegt het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen voor recht dat: 

1) Artikel 5, eerste lid, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 
aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsom-
vang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onder-
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scheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in 
aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk ma-
kende gebruik van dat teken is begonnen. 

2) Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken te-
ken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het 
merk, dient zij de maatregelen te nemen die – gelet op de omstandigheden van de 
zaak – het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, eerste 
lid, van richtlijn 89/104 ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kun-
nen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van die teken omvat-
ten. 

3) De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden 
gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merk-
houder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke 
benaming in de zin van artikel 12, tweede lid, van richtlijn 89/104 is geworden, 
en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn. 

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de verweerster “terecht betwist dat het 
merk 'arcuate' nog als een bekend merk kan worden beschouwd” en vervolgens 
het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens beoordeelt op het tijdstip 
van de uitspraak, om hieruit te concluderen dat dit gevaar niet bestaat en, bijge-
volg, dat er geen enkele inbreuk op het merk van de eiseres is gepleegd, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Dictum 
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het zegt dat het gebruik door de ver-

weerster van het aangeklaagde teken geen inbreuk op het merk “arcuate” van de 
eiseres vormt en over de kosten uitspraak doet. 

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 Bergen. 
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Maes en De Gryse. 

Nr. 153

3° KAMER - 26 maart 2007

DERDENVERZET - AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN DE ECHTGENOOT - VORDERING TOT INTREKKING VAN HET 
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ARREST INGESTELD DOOR DE ECHTGENOTE

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om het derdenverzet niet-gegrond te verklaren, niet  
naar recht wanneer het oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen dat  
de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is die de 
belangen  van  het  gezin  in  gevaar  brengt  en  derhalve  nietig  is,  niet  kan  worden  
onderzocht in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest van het hof van 
beroep,  aangezien dergelijke vordering  een agressieve vordering is die niet  voor het  
eerst in hoger beroep kan worden ingesteld. (Art. 224, §1, 4°, B.W.; Artt. 1122, 1125 en 
1130, Ger.W.)

(L. T. CALYPSO bvba In vereffening, in aanwezigheid van Mr.DEWEZ, q.q., faillissement Betmi nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0497.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 mei 2005 is gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2007 verwe-
zen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 224, eerste lid, 4, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 812 en 1122 tot 1131, inzonderheid 1122, 1124, 1125 en 1130 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres, bij een op 22 (lees: 27) augustus 2002 aan 

de eerste twee verweerders betekende dagvaarding, derdenverzet heeft gedaan tegen het 
arrest van 16 mei 2002 van het Hof van Beroep te Luik, en verklaart het derdenverzet ver-
volgens ontvankelijk maar niet-gegrond, verklaart "de vordering tot nietigverklaring van 
wat (de eiseres) als een persoonlijke zekerheid omschrijft, niet-ontvankelijk" en veroor-
deelt de eiseres in de kosten van haar derdenverzet.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het bestreden arrest die thans als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid op grond dat:

"(De eiseres) vordert op grond van haar dagvaarding en in haar conclusie niet alleen 'de 
intrekking' van het arrest van 16 mei 2002 maar ook, op grond van artikel 224, §1, 4, van 
het Burgerlijk Wetboek, de nietigverklaring van wat ze omschrijft als een persoonlijke ze-
kerheid die [de verweerder] toegestaan heeft in het kader van de lichting, op 6 juli 2000, 
van de optie in naam van de naamloze vennootschap Betmi.

Wat betreft de vordering tot nietigverklaring van wat zij omschrijft als een persoonlijke 
zekerheid die [de verweerder] toegestaan heeft in het kader van de lichting van de optie 
van 6 juli 2000.



686 HOF VAN CASSATIE 26.3.07 - Nr. 153 

Die vordering tot nietigverklaring vormt een agressieve vordering, die niet ontvankelijk 
is omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld. Immers, volgens artikel 812 van 
het Gerechtelijk Wetboek, kan de tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet 
voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. De derde die derdenverzet doet, kan 
niet over meer rechten beschikken dan een derde die vrijwillig tussenkomt.

Bijgevolg moet die vordering tot nietigverklaring van wat (de eiseres) als een persoon-
lijke  zekerheid  omschrijft,  zoals  de  [verweerster]  betoogt,  niet-ontvankelijk  verklaard 
worden, wat impliceert dat het hof [van beroep] de middelen die de grond van die vorde-
ring betreffen, niet hoeft te onderzoeken.

Wat betreft de vordering tot "intrekking" van het arrest
Die vordering die door een derde bij dagvaarding in derdenverzet wordt ingesteld voor 

het hof [van beroep] dat de bestreden beslissing heeft gewezen, is ontvankelijk.
Er moet worden nagegaan of het arrest van 16 mei 2002 van het hof [van beroep] de 

rechten (van de eiseres) niet benadeelt.
Zij voert aan tot staving van haar vordering tot 'intrekking' artikel 224, §1, 4, van het 

Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk 'kunnen worden nietigverklaard [...] de persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar 
brengen'.

Het onderzoek van die vordering en van de aangevoerde gegrondheid leidt tot de vol-
gende overwegingen :

1. (de eiseres), echtgenote [van de verweerder], voert geenszins aan dat wat zij als een 
litigieuze persoonlijke zekerheid omschrijft, zou zijn vernietigd; in dat geval had voor-
meld arrest 'haar rechten' uiteraard benadeelt;

2. het onderzoek van de vordering en van de aangevoerde gegrondheid geeft het hof 
[van beroep] de toestemming niet te oordelen over de vraag of er wel degelijk sprake was 
van een persoonlijke zekerheid en of deze de belangen van het gezin benadeelt, omdat 
deze beoordeling zou neerkomen op een onderzoek ten gronde van de vordering tot nie-
tigverklaring van wat de eiseres als een persoonlijke zekerheid omschrijft, terwijl hierbo-
ven is geoordeeld dat die vordering niet ontvankelijk is;

3. rest dus nog alleen het recht om een rechtsvordering in te stellen tot nietigverklaring 
van wat de eiseres op grond van het voorgaande artikel als een persoonlijke zekerheid om-
schrijft.

De [verweerster] betoogt dat dit recht vervallen is, aangezien artikel 224, tweede para-
graaf, van het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat de vordering tot nietigverklaring, op 
straffe van verval, ingesteld moet worden binnen een jaar na de dag waarop de handeling 
aan de echtgenoot-eiser ter kennis is gekomen; hierbij staat vast dat dit de eiseres ten laat-
ste de dag van haar dagvaarding tot derdenverzet ter kennis is gekomen; bijgevolg kan een 
recht dat de eiseres niet meer kan uitoefenen, niet zijn aangetast.

Als antwoord beroept de eiseres zich op artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek, vol-
gens hetwelk ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring stuit.

Het hof [van beroep] wijst er allereerst op dat een vervaltermijn niet kan worden ge-
stuit.

Als ervan uitgegaan wordt dat een dergelijke termijn kan worden gestuit, dan is dat, in 
tegenstelling tot wat de eiseres betoogt, geen bevoegdheidsprobleem; het hof [van beroep] 
is niet onbevoegd om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van wat de ei-
seres als een persoonlijke zekerheid omschrijft, maar die vordering is niet ontvankelijk 
omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld.

Vervolgens dient in dergelijk geval herinnerd te worden aan artikel 2247 van het Bur-
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gerlijk Wetboek, volgens hetwelk de stuiting, indien de vordering afgewezen wordt, voor 
niet bestaande wordt gehouden: deze vordering wordt te dezen wegens niet-ontvankelijk-
heid afgewezen; ten slotte, zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat de eiseres nog steeds 
het recht heeft om de rechtsvordering in te stellen tot nietigverklaring van wat zij als een 
persoonlijke zekerheid beschouwt, op grond dat de verjaring zou zijn gestuit en de niet-
ontvankelijkheid van de vordering geen afwijzing zou vormen in de zin van artikel 2247 
van het Burgerlijk Wetboek, oordeelt het hof [van beroep] dat het bestaan alleen van dit 
recht noch de gegrondheid van het derdenverzet noch het aanhouden van de uitspraak ver-
antwoordt; de eiseres heeft daarenboven in eerste aanleg geen enkele rechtsvordering tot 
nietigverklaring ingesteld, zelfs niet sinds het debat op bevel van het hof [van beroep] is 
voortgezet".

Grieven
Krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder, met uitzondering van 

bijzondere gevallen waarvan hier geen sprake is, die niet is opgeroepen of niet in de zaak 
is tussengekomen, derdenverzet doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt, waar-
bij het rechtsmiddel luidens artikel 1125, eerste lid, van datzelfde wetboek, in de regel 
voor de rechter moet worden ingesteld die de bestreden beslissing heeft gewezen, zelfs al 
doet hij uitspraak in hoger beroep.

Artikel 1130 van datzelfde wetboek bepaalt daarenboven dat het gerecht dat het derden-
verzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele vernietigt. In beginsel geldt de 
nietigverklaring ten aanzien van de verzetdoende derde, maar deze geldt ten aanzien van 
alle partijen wanneer de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is 
met de vernietigende beslissing.

Uit de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het derdenverzet, en in-
zonderheid uit die welke hierboven worden herhaald, blijkt dat artikel 812 van datzelfde 
wetboek geen verband houdt met het derdenverzet, dat door zijn aard agressief is, en dat 
de rechter die rechtsgeldig van dit rechtsmiddel kennisgenomen heeft - zelfs al is hij ap-
pelrechter - uitspraak dient te doen over het recht van de verzetdoende derde dat volgens 
hem door de bestreden beslissing benadeeld wordt of in gevaar gebracht wordt, teneinde 
te beslissen of de laatstgenoemde beslissing al dan niet moet worden vernietigd, in voor-
komend geval ten aanzien van alle partijen.

Artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de persoonlijke zekerheden 
die door een van de echtgenoten worden gegeven en die de belangen van het gezin in ge-
vaar brengen, nietig verklaard kunnen worden op verzoek van de echtgenoot, aan wie al-
dus het recht verleend wordt om de belangen van het gezin te beschermen.

Hieruit  volgt dat beide echtgenoten derdenverzet kunnen doen tegen elke beslissing 
waar ze geen partij bij zijn geweest en die over een verplichting van hun echtgenoot uit-
spraak doet, en kunnen aanvoeren dat die verplichting een dergelijke persoonlijke zeker-
heid is die nietig verklaard moet worden, zodat de bestreden beslissing ten aanzien van 
alle partijen ingetrokken en vernietigd moet worden; aldus vordert de verzetdoende echt-
genoot-derde slechts één zaak: de intrekking, op grond van de artikelen 1122 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, van de beslissing die een aantasting vormt van het recht 
dat hij haalt uit artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest, dat beslist dat de eiseres twee vorderingen instelt, de ene tot nie-
tigverklaring van de persoonlijke zekerheid en de andere tot intrekking van de bestreden 
beslissing, en dat oordeelt dat het hof van beroep niet kan onderzoeken of de verplichting 
van de echtgenoot van de eiseres - die de grondslag vormt voor de veroordeling door de 
bestreden beslissing door derdenverzet - een persoonlijke zekerheid is die de belangen van 
het gezin in gevaar brengt en deze evenmin nietig kan verklaren, op grond dat die nietig-
verklaring krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek een "agressieve vordering 
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is, die niet ontvankelijk is omdat ze voor het eerst in hoger beroep is ingesteld", aangezien 
"de derde die derdenverzet doet, niet over meer rechten kan beschikken dan een derde die 
vrijwillig tussenkomt", en dat de eiseres geen rechtsvordering tot nietigverklaring van de 
persoonlijke zekerheid voor de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld, schendt alle in 
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de verweerder zich bij 
akte van 6 juli 2000 hoofdelijk ertoe verbonden heeft om de aankoop, door de 
thans failliete naamloze vennootschap Betmi, van een onroerend goed van de 
verweerster tot een goed einde te brengen, dat een arrest van 16 mei 2002 op 
grond van die overeenkomst ten laste van de verweerder en van de naamloze 
vennootschap Betmi hoofdelijke veroordelingen uitgesproken heeft en dat de ei-
seres, echtgenote van de verweerder, bij een dagvaarding tot derdenverzet tegen 
dit arrest, krachtens artikel 224, §1, 4, van het Burgerlijk Wetboek de vernieti-
ging van de verbintenis van de eiser en de intrekking van voormeld arrest vor-
dert.

Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder die niet behoor-
lijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, 
derdenverzet kan doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt en die ge-
wezen is door een burgerlijk gerecht.

Luidens artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek wordt derdenverzet, met 
dagvaarding aan alle partijen, voor de rechter gebracht die de bestreden beslis-
sing heeft gewezen.

Krachtens artikel 1130 van dat wetboek vernietigt het gerecht dat het derden-
verzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele doch alleen ten aanzien 
van de derde, maar de vernietiging geldt ten aanzien van alle partijen in zover de 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar  is  met de tenuit-
voerlegging van de vernietigende beslissing.

De eiseres voert tot staving van haar rechtsmiddel artikel 224, §1, 4, van het 
Burgerlijk Wetboek aan, krachtens hetwelk de persoonlijke zekerheden door een 
van de echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen, op 
verzoek van de andere echtgenoot nietig verklaard kunnen worden. 

Het arrest, dat oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen dat 
de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is 
die de belangen van het gezin in gevaar brengt en derhalve nietig is, niet kan 
worden onderzocht in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest 
van 16 mei 2002 van het hof van beroep, aangezien dergelijke vordering een 
agressieve vordering is die krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet voor het eerst in hoger beroep kan worden ingesteld, verantwoordt zijn be-
slissing om het derdenverzet niet-gegrond te verklaren, niet naar recht.

Het middel is gegrond.

De vordering tot bindendverklaring van het arrest :
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De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend verklaard wordt ten aan-
zien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partij.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 
tot  nietigverklaring  alsook  over  het  derdenverzet  en  over  de  kosten  van  dit 
rechtsmiddel;

Verklaart het arrest bindend ten aanzien van Mr J. D., handelend in de hoeda-
nigheid van curator in het faillissement van de naamloze vennootschap Betmi;

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.
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. 
Draps en T'Kint. 

Nr. 154

3° KAMER - 26 maart 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - AARD VAN 
BEPALING

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HUUR VAN 
GOEDEREN - PACHT - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN GEGROND 
KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - GRENZEN

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - OPZEGGING - 
VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN GEGROND KARAKTER VAN DE 
OPZEGGINGSREDENEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GRENZEN - BESCHIKKINGSBEGINSEL - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING

5º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - ERNSTIG 
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KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - VERZOEK TOT GELDIGVERKLARING - ERNSTIG EN 
GEGROND KARAKTER VAN DE OPZEGGINGSREDENEN - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - ERNSTIG 
KARAKTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º  Artikel  12.6,  eerste  lid,  Pachtwet,  is  een  dwingende  bepaling  ten  voordele  van  de  
pachter. (Art. 12.6, eerste lid, Pachtwet)

2º,  3°  en  4°  Wanneer  de  rechter  noch  artikel  1138,  2°  Ger.  W.  schendt,  noch  het  
beschikkingsbeginsel of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent,  
kan hij oordelen dat de eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet  
aantonen dat de opzeggingsreden ernstig is.  (Art. 12.6, eerste lid, Pachtwet; Art. 1138, 
2°,  Ger.W.;  Beschikkingsbeginsel;  Algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van 
verdediging)

5º  Bij  de  beoordeling  van  het  verzoek  van  geldigverklaring  moet  de  rechter  rekening 
houden met alle feitelijke omstandigheden die de opzegging verantwoord hebben;  hij  
moet onderzoeken of uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter het  
ernstige  voornemen had de persoonlijke,  werkelijke  en  voortgezette  exploitatie  uit  te  
voeren; zijn beslissing is onaantastbaar1. (Art. 12.6, eerste en derde lid, Pachtwet)

6º Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan de rechter  
rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in het heden of in het verleden,  
van andere percelen dan die waarop de opzegging betrekking heeft. (Art. 12.6, eerste en 
derde lid, Pachtwet)

(G. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 21 april 2004 in hoger 
beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 28 februari 2007 naar de 
derde kamer verwezen.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel betreffende de autonomie van de partijen, beschikkingsbeginsel 

genaamd, dat inzonderheid in voormeld artikel is vastgelegd;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;

1 Zie Cass., 14 juni 1991, AR 7305, nr 534.
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- de artikelen 7, 1°, 8, §1, 9 en 12.6, eerste en tweede lid, van de Pachtwet van 4 no-
vember 1969, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis weigert de opzegging geldig te verklaren die de eisers wegens 

persoonlijke exploitatie van het gepachte goed ter kennis hebben gebracht en verklaart, 
met wijziging van het vonnis van eerste aanleg, de oorspronkelijke vordering van de ei-
sers ongegrond omdat de opzeggingsreden zogezegd niet "ernstig en gegrond" zou zijn, 
op grond:

"dat [de verweerder] de verzochte geldigverklaring te dezen betwist, op grond dat de 
aangevoerde persoonlijke exploitatie geen overwegend karakter zou hebben, en een tegen-
vordering tot terugbetaling van te veel betaalde pachtgelden instelt;

dat het beroepen vonnis, dat de uitspraak over de grond van de tegenvordering aan-
houdt, de litigieuze opzegging geldig verklaart (...);

dat artikel 9 van de Pachtwet, wat dat betreft, bepaalt dat de exploitatie van het goed dat 
van de pachter is teruggenomen op grond van de bij artikelen 7, 1°, en 8, bepaalde reden, 
een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie moet zijn 
door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen;

dat volgens artikel 12.6 van die wet, de rechter bij het verzoek tot geldigverklaring van 
de opzegging nagaat of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en dat, wanneer de 
pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploita-
tie door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het exploiteren van het 
landbouwbedrijf,  waarin  de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, 
een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitmaken;

dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 7 november 1988 tot wijziging 
van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen blijkt dat 'de 
"boerende boer" die in hoofdzaak van de landbouw leeft, geen opzegging zal kunnen krij-
gen van een eigenaar die slechts een occasionele of beperkte landbouwbedrijvigheid op 
het oog heeft.  Een opzegging in zulk geval vereist  nl.  dat de aanstaande exploitant in 
overwegende mate met het landbouwbedrijf bezig zal zijn', en dat 'amateurisme moet wor-
den geweerd' (Gedr. St., Kamer, 1981-1982, 171/40, p. 79 en 80), dat 'de aanstaande ex-
ploitant zich wezenlijk met het bewuste landbouwbedrijf moet bezighouden' (Gedr. St., 
Senaat, 1986-1987, 586/2, p. 59) en dat 'het begrip "overwegend" duidelijk en welbewust 
werd ingelast om te wijzen op een hoofdberoep' (Gedr. St., Kamer, S.E. 1988, 531/3, p. 
4);

dat, wat dat betreft, geoordeeld moet worden dat het vereiste 'overwegend' karakter vol-
gens artikel 12.6 van de Pachtwet naar een beroepsactiviteit verwijst en impliceert dat 
deze werkelijk wordt verricht, en dat bijgevolg niet kan worden geoordeeld dat het 'over-
wegend deel van de beroepsactiviteit', op grond waarvan een opzegging wegens persoon-
lijke exploitatie ter kennis kan worden gebracht, zou kunnen verwijzen naar een beroeps-
activiteit die voor het overige door pensionering, invaliditeit of hoofdzakelijk een inactivi-
teit, ongewoon verminderd of afwezig blijkt;

dat het feit alleen dat de voorgenomen persoonlijke exploitatie een overwegend deel 
van een beroepsactiviteit zou uitmaken terwijl die exploitatie in hoofde van de betrokkene 
in zijn geheel slechts miniem zou zijn omdat deze wegens zijn pensionering, invaliditeit, 
werkloosheid of uit vrije wil beroepsmatig voornamelijk inactief is, niet aan de wettelijke 
vereiste van een beroepsactiviteit voldoet;

dat een opzegging wegens persoonlijke exploitatie wat dat betreft slechts geldig is in-
dien degene die deze opzegging ter kennis brengt aan een professionele landbouwer die 
deze activiteit als hoofdberoep uitoefent, niet alleen aantoont inderdaad een 'persoonlijke, 
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werkelijke en voortgezette' landbouwexploitatie te zullen uitvoeren, maar ook dat die ex-
ploitatie een overwegend deel van de beroepsactiviteit zal uitmaken;

dat geoordeeld moet worden dat de pachtwetgeving gepensioneerde eigenaars verbiedt 
de pacht wegens persoonlijke exploitatie op te zeggen indien die opzegging slechts een 
landbouwexploitatie met beperkte persoonlijke prestaties tot gevolg heeft en die exploita-
tie slechts een overwegende beroepsactiviteit vormt omdat de eigenaar zijn gewone be-
roepsactiviteit verminderd of stopgezet heeft; dat dit inbreuk zou doen op de bescherming 
van de landbouwer-pachter, die deze activiteit als hoofdberoep uitoefent;

dat, wat dat betreft, degene die de pacht wegens persoonlijke exploitatie opzegt, moet 
bewijzen dat de opzeggingsredenen ernstig zijn;

dat te dezen bevestigd moet worden dat de eerste [eiser], wiens persoonlijke exploitatie 
als opzeggingsreden aangevoerd wordt en chemisch en landbouwingenieur is, blijkens de 
voorgelegde stukken daadwerkelijk over de nodige bekwaamheid beschikt om een derge-
lijke exploitatie persoonlijk uit te voeren;

dat die eerste [eiser], geboren in 1940 en ongeveer 62 jaar oud op de einddatum van de 
pacht die door de litigieuze opzegging op 15 september 2002 is vastgesteld, erop wijst dat 
zijn project betrekking heeft op de mogelijke exploitatie van 14 hectare, 44 are 2 centiare, 
en dat hij daarvan persoonlijk reeds 10 hectare, 27 are 81 centiare exploiteert;

dat  noch  de  leeftijd  van de voormelde [eiser]  noch  zijn  andere  beroepsactiviteiten, 
waarvan hij  de stopzetting of vermindering na 60 jaar  op geloofwaardige wijze  over-
weegt, noodzakelijkerwijs impliceren dat hij niet gedurende ten minste negen jaar in over-
wegende mate een activiteit van landbouwexploitatie zou kunnen uitvoeren;

dat evenwel erop moet worden gewezen dat de 16 percelen van de mogelijke betrokken 
exploitatie te Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut en Saint-Remy gelegen zijn; dat het groot-
ste perceel een oppervlakte van 2 hectare 77 are 5 centiare heeft en dat acht van die ver-
spreide percelen minder dan 50 are groot zijn;

dat niet aangevoerd wordt dat de eerste [eiser], gelet op de bescheiden oppervlakte van 
de betrokken percelen, bijzondere gewassen zou willen telen;

dat daarentegen vaststaat dat de gewassen die op de betrokken percelen geteeld worden, 
niet  verschillen van die welke in die streek door de meeste landbouwexploitanten ge-
woonlijk op grote oppervlakten geteeld worden (bieten, tarwe, wintergerst, enz.);

dat op geen enkele grond kan worden volgehouden dat de betrokken gewone teelten 
een hogere rendabiliteit zouden opleveren indien deze afzonderlijk geëxploiteerd zouden 
worden over een totale oppervlakte van minder dan 15 hectare, verdeeld over 16 versprei-
de percelen, waarvan de helft minder dan 50 are groot is;

dat die rendabiliteit in dergelijke omstandigheden alleen bereikt lijkt te kunnen worden 
indien de betrokken exploitatie aan één of meerdere landbouwexploitanten toevertrouwd 
wordt die de beperkte exploitatie van die kleine verspreide percelen in een grotere exploi-
tatie zouden kunnen onderbrengen;

[...]
dat de eerste [eiser] voor zijn activiteit van landbouwexploitant in 1997 (boekjaar 1998) 

weliswaar een brutto-inkomen van 107.620 frank voor 2 ha 62 ca genoten heeft, na aftrek 
van de lasten verminderd tot 90.787 frank, maar het aanslagbiljet van het boekjaar 2001 
vermeldt met betrekking tot zijn inkomsten van het jaar 2000 voor die landbouwactiviteit 
slechts  nog  een  brutto-inkomen  (zonder  lasten  en  meerwaarden)  van  1.253,40  euro 
(50.562 frank);

dat de eerste [eiser] geen enkele gedetailleerde belastingaangifte, balans of ander boek-
houdkundig  document  voorlegt  waaruit  een werkelijke  activiteit  alsook lasten kunnen 
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worden afgeleid, buiten de enige handelingen waarvoor hij betalingen aan een derde land-
bouwexploitant heeft verricht, op grond waarvan het persoonlijk aandeel van de activitei-
ten van de eerste [eiser] ten aanzien van zijn inkomsten kan worden bepaald;

[...]
dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste [eiser] zich er-

toe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe te vertrouwen 
en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet kunnen aantonen 
dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, werkelijke en voortge-
zette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 'overwegend deel' 
van een beroepsactiviteit zou vormen;

dat de [eisers], gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de per-
soonlijke exploitatie als reden voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bij-
gevolg niet geldig kan worden verklaard".

Grieven
Eerste onderdeel
In substantie moet worden vastgesteld dat het bestreden vonnis wel aanneemt dat de 

verweerder alleen het overwegend karakter van de aanstaande persoonlijke exploitatie van 
de eerste eiser aanvecht, maar de opzegging weigert geldig te verklaren omdat de eisers 
het ernstig karakter van de persoonlijke exploitatie van het goed door de eerste eiser niet 
zouden aantonen.

Het bestreden vonnis werpt aldus een geschil op die de partijen niet hebben aange-
voerd.

Zoals hiervoor is gezegd, heeft de verweerder de geldigheid van de litigieuze opzeg-
ging uitsluitend aangevochten op grond van de niet-naleving van één van de twee voor-
waarden bepaald in artikel 12.6 van de Pachtwet (het niet overwegend karakter van de 
voorgenomen exploitatie) maar  niet  op grond van de andere voorwaarde (het  ernstige 
voornemen om de gepachte gronden persoonlijk te exploiteren), die evenwel de grondslag 
van de bestreden beslissing vormt.

Artikel 12.6 van de Pachtwet legt in het eerste en tweede lid de twee volgende voor-
waarden op:

"Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeg-
gingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak 
blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uit-
voer zal brengen.

Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de op-
zegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard in-
dien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zul-
len worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit [van de aanstaan-
de exploitant] zal uitmaken".

De voorwaarde waarbij nagegaan wordt of de verpachter een "ernstige en gegronde" 
opzeggingsreden heeft opgegeven, is dus duidelijk verschillend van de voorwaarde waar-
bij de exploitatie door de verpachter een "overwegend" karakter dient te hebben. Laatstge-
noemde voorwaarde maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk lid van artikel 12.6, in-
geleid door het voorzetsel "daarenboven", en is slechts van toepassing "wanneer de pach-
ter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft".

De verweerder heeft in zijn appelconclusie alleen argumenten over de voorwaarde van 
het overwegend karakter van de landbouwexploitatie door de verpachter aangevoerd en 
het bestaan van die voorwaarde aangevochten.
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De verweerder heeft dus niet aangevoerd dat de eerste eiser niet het "ernstig en ge-
grond" voornemen had om de litigieuze percelen persoonlijk te exploiteren, maar alleen 
dat de door de eerste eiser voorgenomen exploitatie geen overwegend karakter had.

De eisers hebben bijgevolg geantwoord op de conclusie van de verweerder door hun 
verdediging uitsluitend toe te spitsen op het overwegend karakter van de landbouwactivi-
teit van de eerste eiser.

De rechtbank heeft er overigens eerst op gewezen dat "[de verweerder] de verzochte 
geldigverklaring te dezen betwist, op grond dat de aangevoerde persoonlijke exploitatie 
geen overwegend karakter zou hebben, en een tegenvordering tot terugbetaling van te veel 
betaalde pachtgelden instelt".

De rechtbank wees aldus op de tweede voorwaarde van geldigverklaring van de opzeg-
ging, die door de verweerder in twijfel werd getrokken.

Toch heeft de rechtbank niet op die grond uitspraak gedaan maar op grond van de eer-
ste voorwaarde van artikel 12.6.

Aldus heeft de rechtbank, na te hebben herhaald dat "degene die de pacht wegens per-
soonlijke exploitatie opzegt, moet bewijzen dat de opzeggingsredenen ernstig zijn", een 
aantal overwegingen geuit betreffende de spreiding van de betrokken percelen, het feit dat 
de exploitatie in dergelijke omstandigheden alleen rendabel leek te kunnen zijn indien de 
percelen ondergebracht werden in een grotere exploitatie die aan een derde toevertrouwd 
zou worden, het feit dat de eerste eiser niet aantoont toezicht te hebben gehouden op de 
exploitatie van de andere, reeds aan een derde toevertrouwde percelen of de lasten met be-
trekking tot die exploitatie ten laste te hebben genomen, zodat hij niet het ernstig voorne-
men zou hebben gehad de litigieuze percelen persoonlijk te exploiteren : "de [eisers] to-
nen, gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de persoonlijke ex-
ploitatie als reden voor de opzegging niet aan en die opzegging kan bijgevolg niet geldig 
worden verklaard".

De rechtbank heeft aldus uitspraak gedaan op grond van het eerste lid van artikel 12.6 
van de Pachtwet, luidens hetwelk de opzeggingsredenen "ernstig en gegrond" moeten zijn, 
terwijl de partijen uitsluitend over de andere voorwaarde conclusie hadden genomen, met 
name de bij het tweede lid van artikel 12.6 opgelegde voorwaarde dat de persoonlijke ex-
ploitatie door de verpachter een overwegend karakter moet hebben.

Zodoende werpt het bestreden arrest een geschil op dat niet door de verweerder is aan-
gevoerd en waarover de partijen geen debat hebben gevoerd.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en miskent het in dat artikel vastgelegde beschikkingsbeginsel, krachtens hetwelk de par-
tijen de grenzen en de inhoud van hun juridisch debat en van de betrokken vorderingen en 
geschillen bepalen. Het bestreden vonnis miskent daarenboven het beginsel van het recht 
van verdediging door een vordering van de eisers niet te willen toewijzen op grond van 
een reden waarover de eisers geen conclusie hebben kunnen nemen.

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 1°, 8, §1, 9, 11 en 12.6, eerste en tweede lid, van de Pachtwet van 4 no-

vember 1969, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis weigert de opzegging geldig te verklaren die de eisers wegens 

persoonlijke exploitatie van het gepachte goed ter kennis hebben gebracht en verklaart, 
met wijziging van het vonnis van eerste aanleg, de oorspronkelijke vordering van de ei-
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sers ongegrond omdat de opzeggingsreden niet "ernstig en gegrond" zou zijn, op grond
"dat [...] degene die de pacht wegens persoonlijke exploitatie opzegt, moet bewijzen dat 

de opzeggingsredenen ernstig zijn;
dat te dezen bevestigd moet worden dat de eerste [eiser], wiens persoonlijke exploitatie 

als opzeggingsreden aangevoerd wordt en chemisch en landbouwingenieur is, blijkens de 
voorgelegde stukken daadwerkelijk over de nodige bekwaamheid beschikt om een derge-
lijke exploitatie persoonlijk uit te voeren;

dat die eerste [eiser], geboren in 1940 en ongeveer 62 jaar oud op de einddatum van de 
pacht die door de litigieuze opzegging op 15 september 2002 is vastgesteld, erop wijst dat 
zijn project betrekking heeft op de mogelijke exploitatie van 14 hectare, 44 are 2 centiare, 
en dat hij daarvan persoonlijk reeds 10 hectare, 27 are 81 centiare exploiteert;

dat  noch de leeftijd  van  de  voormelde  [eiser]  noch zijn  andere  beroepsactiviteiten, 
waarvan hij  de stopzetting of  vermindering na 60 jaar op geloofwaardige wijze over-
weegt, noodzakelijkerwijs impliceren dat hij niet gedurende ten minste negen jaar in over-
wegende mate een activiteit van landbouwexploitatie zou kunnen uitvoeren;

dat evenwel erop moet worden gewezen dat de 16 percelen van de mogelijke betrokken 
exploitatie te Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut en Saint-Remy gelegen zijn; dat het groot-
ste perceel een oppervlakte van 2 hectare 77 are 5 centiare heeft en dat acht van die ver-
spreide percelen minder dan 50 are groot zijn;

[...]
dat die rendabiliteit in dergelijke omstandigheden alleen bereikt lijkt te kunnen worden 

indien de betrokken exploitatie aan één of meerdere landbouwexploitanten toevertrouwd 
wordt die de beperkte exploitatie van die kleine verspreide percelen in een grotere exploi-
tatie zouden kunnen onderbrengen;

dat, te dezen, de huidige exploitatie van de beschikbare gronden door de eerste [eiser] 
geschiedt door aldus een beroep op een landbouwexploitant te doen en in dergelijke om-
standigheden moet worden aangenomen dat zelfs de kleinste percelen van de mogelijke 
exploitatie van de eerste [eiser], met een oppervlakte van minder dan tien are, op een ren-
dabele wijze door een landbouwbedrijf bebouwd kunnen worden indien hij hierop dezelf-
de werkwijze als op de grotere nabijgelegen percelen toepast;

dat de persoonlijke exploitatie die als opzeggingsreden aangevoerd wordt, weliswaar 
met de hulp van een derde landbouwexploitant uitgevoerd kan worden, maar deze moge-
lijkheid ontslaat degene die zich op een dergelijke exploitatie beroept, niet van de ver-
plichting om het persoonlijk, voortgezet en werkelijk karakter ervan aan te tonen, en de 
mogelijkheid om één of meerdere kleine percelen door een landbouwexploitant te laten 
bebouwen, is geen middel voor de eigenaar van een pachtgoed om die pacht wegens per-
soonlijke exploitatie maar zonder enige 'persoonlijke, werkelijke en voortgezette' betrok-
kenheid op te zeggen;

dat het begrip persoonlijke exploitatie weliswaar a priori niet onverenigbaar is met de 
mogelijkheid om op een derde een beroep te doen, maar 'encore faut-il que la réalisation 
de tout ce qui relève spécifiquement de l'exploitation agricole ne soit pas laissée à des pro-
fessionnels, le travail du bénéficiaire se bornant à la comptabilité' (cf. V. en P. Renier, 
Chronique de jurisprudence 1986-1995, Le Bail à ferme, J.T., 1996, n° 83, p. 126, en de 
vermelde verwijzingen);

dat de enige drie facturen die in dat verband werden voorgelegd, slechts betrekking 
hebben op één enkel perceel van 70 hectare, maar aantonen dat een en hetzelfde land-
bouwbedrijf in 1997 en ook in 1998 alle facturen voor het voorbewerken, het ploegen, het 
zaaien, het meermaals sproeien, het wieden en het oogsten en de verschillende aangewen-
de producten heeft geschreven;
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dat niet aangevoerd wordt dat de andere percelen van de voorgenomen exploitatie op 
een andere wijze bebouwd zouden worden;

dat uit geen enkel bewijskrachtig gegeven kan worden afgeleid dat dit landbouwbedrijf 
precieze richtlijnen ontvangen zou hebben over de exploitatievoorwaarden, laat staan over 
de keuze van de gewassen die op de verschillende percelen geteeld zouden moeten wor-
den;

dat evenmin uit enig bewijskrachtig gegeven kan worden afgeleid dat de eerste [eiser] 
op de betrokken percelen zelf enig werk zou hebben verricht, zelfs geen bijkomstig werk, 
of dat hij concrete initiatieven genomen zou hebben;

dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het toezicht dat hij op de betrokken 
gronden zou hebben gehouden, enige concrete invloed op de exploitatie van de gronden 
heeft gehad;

[...]
dat de eerste [eiser] wel beweert dat hij sinds 2002 reeds meer dan 9 hectare exploiteert, 

maar geen enkel aanwijzing geeft of enig stuk voorlegt waaruit zijn aandeel in de exploi-
tatie van de betrokken percelen precies zou blijken;

dat de [eisers], met name, geen enkel bewijs leveren waaruit zou blijken dat zij per-
soonlijk landbouwwerktuigen zouden hebben aangekocht, afgezien van die welke gefactu-
reerd zijn door de landbouwexploitant aan wie de betrokken gronden zijn toevertrouwd;

dat, zoals de eerste rechter geoordeeld heeft, niets erop wijst dat de eerste [eiser] be-
paalde gronden reeds 'met eigen materiaal' exploiteert, wat niet is aangetoond;

dat, wat dat betreft, de voorgelegde, niet gedagtekende factuur die wijst op de aanschaf 
van een tractor en allerhande materiaal voor een onbeduidende totaalprijs van 1.700 frank, 
niet aantoont dat de eerste [eiser] over materiaal van enig belang beschikt;

dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste [eiser] zich er-
toe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe te vertrouwen 
en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet kunnen aantonen 
dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, werkelijke en voortge-
zette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 'overwegend deel' 
van een beroepsactiviteit zou vormen;

dat de [eisers], gezien de omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de per-
soonlijke exploitatie als reden voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bij-
gevolg niet geldig kan worden verklaard".

Grieven
Het bestreden vonnis weigert de door de eisers gegeven opzegging met toepassing van 

artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, geldig te verklaren.
Bij zijn uitspraak over een opzegging wegens de voorgenomen persoonlijke exploitatie 

door de verpachter heeft het vonnis daarenboven de artikelen 7, 1°, 8, §1, en 9 van de 
Pachtwet toegepast.

Artikel 7 bepaalt: "De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een ein-
de maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Ongeacht de in arti-
kel 6 bedoelde redenen kunnen als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard:

1° het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed ge-
heel of gedeeltelijk te exploiteren (...)" (cf. ook artikel 8 van de Pachtwet).

Artikel 9 preciseert: "De exploitatie van het goed dat van de pachter is teruggenomen 
op grond van bij artikelen 7, 1°, en 8 bepaalde reden, moet een persoonlijke, werkelijke en 
ten minste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de op-
zegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen".
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Uit die bepalingen volgt dat bij de beoordeling van de persoonlijke exploitatie door de 
verpachter rekening moet worden gehouden met het geheel of het gedeelte van de aan de 
pachter verpachte percelen en landeigendommen en niet, zoals het vonnis doet, met ande-
re percelen of goederen, en deze exploitatie kan evenmin beoordeeld worden op grond 
van de exploitatie die de verpachter in het heden of in het verleden heeft uitgevoerd.

Deze analyse wordt bevestigd door het onderzoek van artikel 12.6 van de Pachtwet, 
waarvan het tweede lid bepaalt dat:

"[...] wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor 
persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het ex-
ploiteren van het landbouwbedrijf,  waarin de betrokken landbouweigendommen zullen 
worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande 
exploitant zal uitmaken".

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 12.6, die door het vonnis vermeld wordt, 
blijkt dat de persoonlijke exploitatie van de verpachter onderzocht moet worden in ver-
band met "het bewuste landbouwbedrijf".

Er  moet  dus rekening worden gehouden met  de aanstaande persoonlijke  exploitatie 
door de verpachter van het goed waarvoor de opzegging is gedaan ("het exploiteren van 
het  landbouwbedrijf,  waarin  de  betrokken  landeigendommen zullen  worden  geëxploi-
teerd"), en niet met de huidige exploitatie, door de verpachter, van andere percelen dan 
die welke deel uitmaken van de "landeigendommen die geëxploiteerd zullen worden".

De enige exploitatie waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of de 
verpachter het "ernstig en gegrond" voornemen heeft de verpachte goederen persoonlijk te 
exploiteren, is met andere woorden die welke de verpachter zal kunnen uitvoeren op de 
percelen waarvoor de opzegging is gedaan en niet die welke hij voorheen op andere per-
celen heeft uitgevoerd.

Welnu, het bestreden arrest heeft het ernstig en gegrond karakter van de reden van de 
aanstaande persoonlijke exploitatie door de eerste eiser te dezen niet uitsluitend beoor-
deeld op grond van de litigieuze verpachte percelen en van gegevens die betrekking heb-
ben op het geheel of een gedeelte van die percelen, maar ook op grond van andere perce-
len en op grond van andere feitelijke gegevens die betrekking hebben op hun huidige ex-
ploitatie door de eerste eiser.

De rechtbank heeft immers rekening gehouden met:
- het feit dat de litigieuze percelen (zoals deze reeds in het bezit van de eisers waren) 

samen met andere percelen opgenomen zouden worden in een omvangrijkere exploitatie, 
die aan een derde toevertrouwd zou worden, zonder acht te slaan op het feit dat de terug-
name van de litigieuze percelen er net toe strekt de eerste eiser in staat te stellen een land-
bouwexploitatie persoonlijk uit te voeren en ze rendabel te maken;

- het besluit: "dat het te dezen aannemelijk lijkt dat de landbouwactiviteit van de eerste 
[eiser] zich ertoe beperkt de betrokken landbouwgronden aan een landbouwexploitant toe 
te vertrouwen en de financiële opbrengst in ontvangst te nemen en dat de [eisers] niet 
kunnen aantonen dat de eerste [eiser] het ernstige voornemen had een 'persoonlijke, wer-
kelijke en voortgezette' beroepsactiviteit van landbouwexploitant uit te oefenen die een 
'overwegend deel' van een beroepsactiviteit zou vormen" en "dat de [eisers], gezien de 
omstandigheden van de zaak, het ernstig karakter van de persoonlijke exploitatie als reden 
voor de opzegging niet aantonen en dat die opzegging bijgevolg niet geldig kan worden 
verklaard".

Nu het bestreden arrest het ernstig karakter van het voornemen van de eisers om de 
pachtgronden persoonlijk te exploiteren beoordeelt op grond van wat de eerste eiser mo-
menteel met niet gepachte percelen aanvangt, verantwoordt het zijn beslissing niet naar 
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recht om de opzegging die de eisers wegens persoonlijke exploitatie gegeven hebben, niet 
geldig te verklaren (schending van de in de aanhef van het middel aangegeven wettelijke 
bepalingen, meer bepaald de artikelen 7, 1°, 9 en 12.6, eerste lid, van de Pachtwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het bestreden vonnis stelt vast dat het verzoek van de eisers betrekking heeft 
op de geldigverklaring van de opzegging die zij de verweerder ter kennis hebben 
gebracht met het oog op de persoonlijke exploitatie van de goederen door de eer-
ste eiser.

Krachtens artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, gaat de rechter bij het ver-
zoek tot geldigverklaring na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn.

Uit  artikel  56 van diezelfde wet kan worden afgeleid dat  die  bepaling een 
dwingende bepaling ten voordele van de pachter is.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de verweerder afgezien heeft van de be-
scherming van voormeld artikel 12.6, eerste lid.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eisers, voor 
de appelrechters, het "voor de duidelijkheid van het debat" nodig hebben geacht 
"de wettelijke opzeggingsvoorwaarden [...] te overlopen [...], al [had] [de ver-
weerder] de naleving ervan niet in twijfel getrokken" en betoogd hebben dat die 
voorwaarden waren vervuld, terwijl de verweerder daarentegen aangevoerd heeft 
dat de leeftijd van de eerste eiser en de omstandigheid dat hij niet aantoonde dat 
zijn verouderde tractor op de openbare weg kon rondrijden terwijl de exploitatie 
uit verspreide percelen bestond, zijn voornemen om de pachtgronden persoonlijk 
te exploiteren ongeloofwaardig deden overkomen.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg noch artikel 1138, 2°, van het Gerech-
telijk Wetboek en miskent evenmin het algemeen beginsel van het recht van ver-
dediging, door te oordelen dat de eisers, gelet op de concrete omstandigheden 
van de zaak, niet aantoonden dat de opzeggingsreden ernstig was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Tweede middel

Naar luid van artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet, gaat de rechter bij het 
verzoek tot geldigverklaring van de opzegging na of de opzeggingsredenen ern-
stig en gegrond zijn, en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt 
dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten 
uitvoer zal brengen.

Artikel 12.6, derde lid, van die wet bepaalt dat, in geval van betwisting over 
het ernstig karakter van het eigen gebruik, de verpachter moet preciseren hoe de-
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gene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aange-
wezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en 
bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde 
voorwaarden voldoen.

Krachtens die bepalingen moet de rechter bij het verzoek tot geldigverklaring 
van de opzegging rekening houden met alle feitelijke omstandigheden die de op-
zegging verantwoord hebben; hij moet onderzoeken of uit de omstandigheden 
van de zaak blijkt dat de verpachter het oprechte en ernstige voornemen had de 
persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie uit te voeren; zijn beslissing 
is onaantastbaar.

Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan 
de rechter bijgevolg rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in 
het heden of in het verleden, van andere percelen dan die waarop de opzegging 
betrekking heeft.

Het middel, ten betoge dat de rechter het gegrond en ernstig karakter van het 
voornemen van de verpachter alleen mag beoordelen op grond van de exploitatie 
die hij zal uitvoeren op de percelen die het voorwerp van de opzegging uitma-
ken, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 maart 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzit-

ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 155

2° KAMER - 28 maart 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - NIET-BETALING VAN DE PREMIE OP DE 
VERVALDAG - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST - VOORWAARDEN - INGEBREKESTELLING - 
AANGETEKENDE BRIEF OP EEN VERKEERD ADRES - GEVOLG - GEEN VERZEKERING

Het vonnis dat na vermelding van het feit dat gebleken is dat de aangetekende brief waarbij  
de  verzekeringsnemer  van  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen  door  de  verzekeringsmaatschappij  kennis  wordt  gegeven  van  de 
opzegging van de overeenkomst, naar een gedeeltelijk verkeerd adres was verstuurd, is  
niet naar recht verantwoord wanneer het de telastlegging van gebrek aan verzekering  
tegen die verzekeringsnemer bewezen verklaart, louter op grond dat hij geopteerd had 
voor de halfjaarlijkse betaling van de premie en dat hij geen bewijs van betaling van de  
premies  sinds  enige  tijd  levert.  (Art.  1,  eerste  lid,  K.B.  14  dec.  1992 betreffende  de 
modelovereenkomst  voor  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen; Artt. 13, eerste en tweede lid, en 26, 4°, van de bijlage vh, K.B. 14 dec. 
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1992  betreffende  de  modelovereenkomst  voor  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1585.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 oktober 2006 in ho-
ger beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel. 

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

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de verjaring 
van de strafvordering met betrekking tot de telastlegging C vaststelt:

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiseres 
wegens de telastleggingen A en B veroordeelt:

Over het middel:

Naar luid van artikel 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf-
vordering, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een over-
eenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, 
gedraagt de strafrechter zich naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn be-
slissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan.

Krachtens artikel 1,  eerste lid, van het Koninklijk besluit van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering  inzake  motorrijtuigen,  moeten  de  overeenkomsten  betreffende  de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  beantwoorden 
aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst.

Naar luid van artikel 13, eerste en tweede lid, van de modelovereenkomst, kan 
de maatschappij bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van 
de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekering-
nemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangete-
kende brief, en de schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het ver-
strijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de be-
tekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

Krachtens artikel 27, 4°, van de voormelde modelovereenkomst, kan de maat-
schappij de overeenkomst opzeggen in geval van niet-betaling van de premie, 
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overeenkomstig het voormelde artikel 13.

Het bestreden vonnis zegt dat gebleken is dat de aangetekende brief waarbij 
kennis wordt gegeven van de opzegging van de overeenkomst door de maat-
schappij Axa Belgium, op 29 mei 2002 naar een gedeeltelijk verkeerd adres was 
verstuurd.

Met de enkele vaststelling dat de eiseres "geopteerd had voor de halfjaarlijkse 
betaling van de premie [en] dat zij geen bewijs van betaling van premies sinds 
einde 2002 levert", verklaren de appelrechters het haar ten laste gelegde feit van 
gebrek aan verzekering, niet wettig bewezen.

Het middel is in zoverre gegrond.

Ambtshalve toezicht

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 eiseres veroordeelt wegens de 
telastlegging van gebrek aan verzekering.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, 
zitting houdende in hoger beroep.

28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J.-F.Peeters, Brussel. 

Nr. 156

2° KAMER - 28 maart 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ELEMENTEN EN GROOTTE - KOSTEN EN 
HONORARIUM VAN EEN ADVOCAAT - TERUGVORDERBAARHEID - VOORWAARDEN

De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke 
fout heeft  betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van de schade worden  
beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te geven 



702 HOF VAN CASSATIE 28.3.07 - Nr. 156 

zijn recht op schadevergoeding te doen gelden1. 

(E. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1595.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 

De eiser voert drie 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

2. de omvang van de schade:

Over het derde middel:

Zevende onderdeel:
De eiser verwijt de appelrechters dat zij bij wijze van vergoedbare schade de 

kosten van de verdediging van de verweerder hebben toegewezen, ex aequo et 
bono op 750 euro geraamd.

De kosten en het  honorarium van een advocaat  die de benadeelde van een 
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van 
de schade worden beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde 
de mogelijkheid te geven zijn recht op schadevergoeding te doen gelden.

De beoordeling van die schade is een feitelijke beoordeling.
Het onderdeel dat kritiek oefent op die beoordeling is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal. 

1 Zie Cass.,  2 sept.  2004, AR C.01.0186.F, nr.  375; PARMENTIER Cl.,  "Le caractère nécessaire de 
l'intervention de l'avocat, condition de la répétibilité des frais de défense", opm. onder Bergen, 8 nov. 
2004, J.L.M.B., 2005, p. 678; MARY G., "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat: chronique de 
jurisprudence", J.T., 2007, p. 4 en 5. 
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Nr. 157

2° KAMER - 28 maart 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN 
VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ARTIKEL 10, BIJZONDERE 
WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE 
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN

3º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - RECHTSMIDDEL - NIET-TERUGWERKENDE KRACHT 
VAN DE WET

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

6º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - 
HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

8º ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - BESLISSINGEN GEGROND OP 
EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR HET ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - 
PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

10º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.7 - "NON BIS IN IDEM" 
- BESLISSINGEN GEGROND OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR HET 
ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

11º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - WETTIGHEID VAN 
DE AANTIJGINGEN - BESLISSINGEN GEGROND OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE VERVOLGENS DOOR 
HET ARBITRAGEHOF WORDT VERNIETIGD - PROCEDURE VAN INTREKKING - GRENZEN

12º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - GRENZEN - 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - TOEPASSING

13º ARBITRAGEHOF - ARTIKEL 10, BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - BEROEP TOT 
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE BESLISSING - GRENZEN - "NON BIS IN 
IDEM" - TOEPASSING

14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - STRAFZAKEN - MATERIE WAARVOOR DE GRONDWET DE DRAAGWIJDTE V/E RECHT 
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BEKRACHTIGD DOOR VERDRAG MET RECHTSTREEKSE WERKING NIET UITBREIDT - VERPLICHTING

15º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - STRAFZAKEN - MATERIE 
WAARVOOR DE GRONDWET DE DRAAGWIJDTE V/E RECHT BEKRACHTIGD DOOR VERDRAG MET 
RECHTSTREEKSE WERKING NIET UITBREIDT - VERPLICHTING

1º, 2° en 3° De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld,  
is  niet  van  toepassing  op  alle  beslissingen  van  de  strafgerechten  waartegen  geen 
rechtsmiddel  kan  worden  aangewend,  doch  alleen  op  de  beslissingen  die  definitief  
uitspraak doen over de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie  
de voormelde vordering werd ingesteld1. (Art.10, Bijzondere Wet Arbitragehof).  

4º  Het  bestaan  van  een  rechtsmiddel  vloeit  niet  voort  uit  de  omstandigheid  dat  het  
aanwenden ervan geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet-terugwerkende kracht  
van de wet. 

5º en 6°  Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die  
tot staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische 
veronderstelling berust2. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

7º en 8° Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot  
staving  van een middel  is  opgeworpen wanneer  het  onderzoek van die vraag tot  de  
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt..  
(Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

9º, 10°, 11°, 12° en 13° De artikelen 7.1, E.V.R.M., 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat  
de  procedure  van intrekking  wordt  gebruikt  om handelingen in België vervolgbaar  te  
stellen welke het niet meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een  
einde heeft gemaakt aan de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten  
tijde van de uitspraak vigerende wetten.  (Art. 7.1, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 
14.7 en 15.1, I.V.B.P.R.; art.10 Bijzondere Wet Arbitragehof)

14º  en  15°  Wanneer  een  verdrag  met  rechtstreekse  werking  in  het  interne  recht,  in  
strafzaken een door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte  
ervan uit te breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet  
stellen  die  bestaat  in  het  nagaan  of  de  wet  al  dan niet  de  grondwettelijke  bepaling 
schendt met betrekking tot dit recht3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE in zake A. e.a. T. T. e.a.))

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0031.F)

1 Zie Cass., 20 april 2004, AR P.03.1537.N, nr. 209, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGER; VERSTRAETEN 
R., Handboek strafvordering, 4de druk, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, nr. 2421; SIMONART H., 
"La Cour d'arbitrage. Une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi", Brussel, Story 
Scientia,  1988,  p.  205;  ROSOUX G.  en TULKENS Fr.,  "Considérations théoriques  et  pratiques  sur la 
portée des arrêts de la Cour d'arbitrage", in La Cour d'arbitrage: un juge comme les autres?, Luik, 
2004, p. 108; VELAERS J., "Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof", 1990, nr. 399; BEIRLAEN A., 
"Procederen in nieuw-Belgie en komend Europa", XVII Postuniversitaire cyclus W. Delva 1990-
1991, nrs 75 en 76; CEREXHE E. en RIGAUX M.-Fr., "Tout savoir sur la Cour d'arbitrage", 1998, p. 72; 
VANDE LANOTTE J., "Overzicht van het publiek recht", 1997, nr 1554. 
2 Zie Cass., 8 juni 1999, AR P.97.1105.N, nr 336; Cass., 19 mei 2004, AR P.04.0352.F, nr 270; 
Cass., 27 okt. 2004, AR P.04.0695.F, nr 511; Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0281.F, nr.266.; Cass., 28 
nov. 2006, AR P.06.1129.N, nr .606.
3 Zie Cass., 9 nov. 2004, AR P.04.0849.N, nr 539; Cass., 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, nr 549, met 
concl. adv.-gen. DUINSLAEGER.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De procureur-generaal bij het Hof heeft op 9 januari 2007 ter griffie een vorde-
ring neergelegd, gesteld als volgt :

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 
de Heer minister van Landsverdediging die krachtens artikel 2 van het Konink-
lijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdhe-
den (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2003) de bevoegdheden uitoefent van de mi-
nister van Justitie, hem heeft opgedragen om bij het Hof het arrest aan te geven 
dat door het Hof op 29 juni 2005 is gewezen (A.R. P.04.0482.F), waarbij het 
Hof, met toepassing van artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betref-
fende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zaak die 
door de onderzoeksrechter te Brussel aanvankelijk onder het nummer 28/02 van 
het kabinet van onderzoeksrechter Damien Vandermeersch is onderzocht en mo-
menteel onder het nummer 156/04 van het kabinet van onderzoeksrechter Hervé 
Louveaux, aan het Belgisch gerecht onttrekt.

Bij arrest nr. 104/2006 van 21 juni 2006, heeft het Arbitragehof met name in 
artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht, het tweede, derde en vierde lid, vernie-
tigd, alsmede, in het vijfde lid, de woorden 'of waarvan de onttrekking niet werd 
uitgesproken op grond van het vorige lid'.

De Heer minister van Landsverdediging die de bevoegdheden uitoefent van de 
minister van Justitie, draagt de ondergetekende procureur-generaal op om aan het 
Hof, met toepassing van de artikelen 10 en volgende van de Bijzondere wet van 
6 januari 1989 betreffende het Arbitragehof, de intrekking te vorderen van het ar-
rest dat op 29 juni 2005 is gewezen.

Om die redenen,

Vordert de procureur-generaal dat het aan het Hof moge behagen het aangege-
ven arrest in te trekken en te bevelen dat melding zal worden gemaakt van zijn 
arrest op de kant van de ingetrokken beslissing.

Brussel, 5 januari 2007,

De procureur-generaal,

(get.) M. De Swaef".

Meester Michel Mahieu heeft namens de burgerlijke partijen op 15 februari 
2007, ter griffie van het Hof een memorie neergelegd waarin hij de intrekking 
vordert en die, subsidiair, vier prejudiciële vragen opwerpt die aan het Arbitrage-
hof moeten worden gesteld.

Namens degenen tegen wie de strafvordering werd ingeleid werden op 23 fe-
bruari 2007 op de griffie van het Hof twee memories ingediend, respectievelijk 
door Meester John Kirkpatrick voor de naamloze vennootschap Total, en door 
Meesters Emile Verbruggen en Benoît Cambier voor T. D. en H. M.. Deze me-
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mories werpen verschillende gronden van niet-ontvankelijkheid op tegen de vor-
dering tot intrekking die door de procureur-generaal is ingediend en tegen de 
prejudiciële vragen die door de burgerlijke partijen zijn opgeworpen.

Op 1 en 5 maart 2007 hebben Meesters Michel Mahieu en John Kirkpatrick op 
de griffie van het Hof, enerzijds een memorie van antwoord en anderzijds een 
aanvullende memorie neergelegd.

Meesters Emile Verbruggen, Benoît Cambier en Luc Cambier hebben op 6 
maart 2007 een aanvullende memorie neergelegd.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

1. De klagers hebben zich op 25 april 2002 burgerlijke partij gesteld voor de 
onderzoeksrechter  te  Brussel,  wegens misdaden tegen de  mensheid en mede-
plichtigheid aan dergelijke misdaden.

Die misdrijven, die worden geacht in het buitenland te zijn gepleegd, kwamen 
in aanmerking om, op het ogenblik van het indienen van de klacht, in België ver-
volgd te worden, met toepassing van de artikelen 1, §2, 4 en 7 van de Wet van 16 
juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internatio-
naal humanitair recht, gewijzigd door die van 10 februari 1999. De voormelde, 
aldus gewijzigde, wet werd evenwel bij artikel 27 van de Wet van 5 augustus 
2003 betreffende diezelfde schendingen opgeheven.

2. Volgens het verslag van de federale procureur, ingekomen ter griffie van het 
Hof op 25 maart 2004, verblijft één van de vier klagers daadwerkelijk, gewoon-
lijk en wettelijk in België sinds 5 januari 2001. Hij heeft er op 12 september van 
hetzelfde jaar het statuut van vluchteling verkregen.

3. Artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 schrijft voor om de aanhan-
gige rechtsgedingen waarvoor een opsporingsonderzoek loopt op datum van de 
inwerkingtreding van deze wet en die betrekking hebben op internationaalrechte-
lijke misdaden, aan het Belgisch gerecht te onttrekken wanneer ze niet beant-
woorden aan de criteria voor de uitoefening van de strafvordering in België, zo-
als die in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, zijn vastgelegd.

Het voormelde artikel 29, §3, voorzag evenwel in de handhaving van het Bel-
gisch gerecht voor deze zaken, met name wanneer er tenminste één Belgische 
klager was op het ogenblik van het instellen van de strafvordering.

4. Bij vordering die op 25 maart 2004 ter griffie is neergelegd, heeft de procu-
reur-generaal bij het Hof verzocht dat het opsporingsonderzoek, geopend inge-
volge de burgerlijke partijstelling van de klagers van 25 april 2002, aan het Bel-
gisch gerecht zou worden onttrokken.

Die vordering was met name gegrond op de vaststelling dat op het ogenblik 
van de aanvankelijke instelling van de strafvordering, geen van de klagers Belg 
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was.

5. Bij arrest van 5 mei 2004 heeft het Hof, op verzoek van de klagers, een pre-
judiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof over de grondwettigheid van artikel 
29, §3, tweede lid, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schen-
dingen van het internationaal humanitair recht.

Het arrest van 13 april 2005 van het Arbitragehof zegt voor recht dat die wet-
telijke bepaling de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet schond, in zoverre 
de hoedanigheid van vluchteling die aan één van de klagers in België op het 
ogenblik van het instellen van de strafvordering is toegekend, aan de onttrekking 
niet in de weg stond.

6. Met de vaststelling, bij zijn arrest van 29 juni 2005, dat het alleen aan de 
voormelde ongrondwettelijkheid had kunnen verhelpen mits een analoge toepas-
sing van de wet in het nadeel van de vervolgde personen, heeft het Hof verklaard 
dat de handhaving van de Belgische rechtsmacht ten aanzien van de misdaden 
die door de klagers zijn aangebracht, geen wettelijke basis heeft.

Het arrest waarvan de intrekking wordt gevorderd, beveelt bijgevolg de ont-
trekking van de zaak.

7. Het Arbitragehof waar een beroep tot vernietiging aanhangig is gemaakt dat 
door één van de vier klagers op 13 oktober 2005 is ingediend, heeft bij arrest nr. 
104/2006 van 21 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 
2006, in artikel 29, §3, van de Wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht, het tweede, derde en vierde 
lid, alsmede, in het vijfde lid, de woorden "of waarvan de onttrekking niet werd 
uitgesproken op grond van het vorige lid" vernietigd.

Het arrest handhaaft definitief, onder de gevolgen van de vernietigde bepalin-
gen, deze welke hebben geleid tot een onttrekking van de zaak aan de Belgische 
rechtscolleges wanneer geen enkele klager een in België erkend vluchteling was 
op het ogenblik waarop de strafvordering aanvankelijk werd ingesteld.

8. Artikel 4 van de Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalin-
gen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, in 
werking getreden op 31 maart 2006, vult artikel 29, §3, van de voormelde wet 
aan door te bepalen dat de Belgische rechtsmacht eveneens gehandhaafd blijft 
ten aanzien van de zaken bedoeld in het tweede en derde lid van het voormelde 
artikel 29, §3, wanneer tenminste één klager een in België erkende vluchteling is 
die er zijn gewone verblijfplaats heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 
1951 betreffende de status van vluchtelingen .

9.  De eiser tot  intrekking heeft  de zaak bij  het  Hof aanhangig gemaakt op 
grond van het bevel dat hem daartoe werd gegeven bij brief van 4 januari 2007 
van de minister van Landsverdediging die de bevoegdheden uitoefent van de mi-
nister van Justitie. De auteur van het bevel, die de artikelen 10 en volgende van 
de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof aanvoert, zet uiteen 
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dat "ook al betreft het 'een buitengewoon rechtsmiddel', hier reden is om het zui-
nig en bij wijze van uitzondering aan te wenden".

III. BESLISSING VAN HET HOF

10. Krachtens artikel 10 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbi-
tragehof, kunnen de in kracht van gewijsde gegane beslissingen van de strafge-
rechten en in zoverre zij gegrond zijn op een bepaling van een wet die vervol-
gens door het voormelde hof is vernietigd, geheel of ten dele worden ingetrokken 
door het gerecht dat deze beslissingen heeft gewezen.

11. Het voormelde artikel 10 moet samen met de artikelen 11 tot 14 van de-
zelfde wet worden gelezen, die de draagwijdte ervan vaststellen.

Uit deze bepalingen volgt dat, ofschoon het aan het openbaar ministerie staat 
om de intrekking te vorderen, dit rechtsmiddel niet openstaat aan de burgerlijke 
partij, doch wel aan de veroordeelde, aan de geïnterneerde, aan degene ten aan-
zien van wie een beslissing is gewezen waarbij opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling wordt gelast, aan hun rechtverkrijgenden als die er zijn en aan de 
partij die burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard.

Artikel 12 van de wet regelt, in de tweede paragraaf, de vertegenwoordiging 
van de overleden, afwezig of onbekwaam verklaarde veroordeelde, en maakt, in 
de vijfde paragraaf, de voorlopige invrijheidstelling mogelijk van de veroordeel-
de die zich in hechtenis bevindt krachtens de beslissing waarvan de intrekking 
wordt gevorderd.

Artikel 13, dat de gevolgen van de intrekking regelt, preciseert dat zij de ver-
oordelende beslissingen in strafzaken en de beslissingen tot opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling, die gegrond zijn op een vernietigde wet, een ver-
nietigd decreet of een vernietigde verordening, ongedaan maakt. Dit artikel stelt 
de bevoegdheden van de rechter vast nadat deze een beslissing heeft ingetrokken 
waarbij slechts één straf is opgelegd wegens verscheidene strafbare feiten waar-
van ten minste één gepleegd werd met overtreding van een bepaling die niet ver-
nietigd is. Dezelfde bepaling stelt dat nieuwe veroordelingen kunnen uitgespro-
ken worden zonder verzwaring van de straffen en voorziet in de terugbetaling 
van de ten onrechte geïnde geldboete alsook in de schadeloosstelling van de ver-
oordeelde die ter uitvoering van het ingetrokken vonnis ten onrechte in hechtenis 
is gesteld.

Ten slotte  breidt  artikel  14 van de  Bijzondere wet  van 6 januari  1989,  de 
rechtspleging die door de voorgaande bepalingen is ingevoerd, uit tot de beslis-
singen tot internering.

12. Door in de intrekking te voorzien van de beslissingen van de strafgerechten 
die gegrond zijn op een vervolgens vernietigde regel, heeft de bijzondere wetge-
ver dus alleen de beslissingen die definitief uitspraak doen over de strafvordering 
en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde vordering werd 
ingesteld, aan dit buitengewone rechtsmiddel willen onderwerpen.

13. Aangezien het in de vordering bedoelde arrest geen dergelijke beslissing 
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uitmaakt, kan het niet op grond van artikel 10 van de Bijzondere wet van 6 janu-
ari 1989 worden ingetrokken.

14. De burgerlijke partijen werpen op dat de vernietiging die door het Arbitra-
gehof is uitgesproken tot gevolg heeft dat het Belgisch gerecht opnieuw en retro-
actief bevoegd wordt om kennis te nemen van de feiten die daar wettig waren 
aangebracht, zodat de door de eiser gevorderde intrekking, te dezen, het wettig-
heidsbeginsel in strafzaken niet zal miskennen. Zij voegen eraan toe dat de aard 
van de misdaden die in de Wet van 10 februari 1999 zijn bedoeld, toestaat een 
retroactief gevolg eraan toe te kennen.

Ook al waren die overwegingen gegrond, toch kunnen zij een beslissing die de 
bijzondere wetgever van het toepassingsgebied van deze rechtspleging heeft uit-
gesloten niet voor intrekking in aanmerking doen komen. Het bestaan van een 
rechtsmiddel  vloeit  niet  voort  uit  de  omstandigheid dat  het  aanwenden ervan 
geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet-terugwerkende kracht van de 
wet.

De inwerkingtreding, op 31 maart 2006, van de Wet van 22 mei 2006, heeft 
evenmin voor gevolg dat het verzoek tot intrekking ontvankelijk wordt aange-
zien het arrest waarop zij gericht is, niet op de voormelde wet is gegrond.

Dit verzoek is bijgevolg niet ontvankelijk.

15. De burgerlijke partijen vorderen dat het Hof, in het geval het zou conclude-
ren dat de vordering niet ontvankelijk is, het Arbitragehof een vraag stelt over de 
grondwettelijkheid van de artikelen 10 en 11 van de Bijzondere wet van 6 januari 
1989.

Volgens de eisers dienen er verschillende prejudiciële vragen te worden ge-
steld, aangezien de voormelde bepalingen "een discriminatie zouden bewerkstel-
ligen tussen de groep burgers, zoals de burgerlijke partijen, die niet over de mo-
gelijkheid tot intrekking zouden kunnen beschikken die aan het openbaar minis-
terie is toegekend, en alle overige burgers, inbegrepen de veroordeelden of daar-
mee gelijkgestelden, die wel over die mogelijkheid beschikken".

De hierboven weergegeven verklaring faalt naar recht in zoverre zij het open-
baar ministerie de mogelijkheid toekent om de intrekking te vorderen terwijl de 
wet het openbaar ministerie daartoe verplicht.

16. De tweede prejudiciële vraag die door de burgerlijke partijen wordt opge-
worpen steunt op de uitlegging die het Hof hierboven ongeldig heeft verklaard 
(nrs. 11 tot 13). In tegenstelling tot wat de partijen aanvoeren is de procedure tot 
intrekking die bij de bijzondere wet is ingesteld, niet van toepassing op alle be-
slissingen van de strafgerechten, waartegen geen rechtsmiddel kan worden inge-
steld. De vraag die op een onjuiste juridische veronderstelling berust moet niet 
worden gesteld.

17. De eerste prejudiciële vraag komt in substantie neer op het onderzoek of de 
artikelen 10 tot 14 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schenden, in zoverre zij de intrekking verbieden van de be-
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slissingen die, op de strafvordering, degenen waartegen zij is ingesteld geen na-
deel berokkenen.

Deze vraag steunt op de overweging dat het discriminerend is om niet, na een 
wet te hebben vernietigd, ten aanzien van alle burgers de gevolgen van de ver-
nietigde regel af te schaffen. Op straffe van ongrondwettigheid, zou de verplich-
ting voor het openbaar ministerie om de intrekking te vorderen van een beslis-
sing die op een dergelijke regel is gegrond bijgevolg, volgens de burgerlijke par-
tijen, evenzeer toepasselijk moeten zijn op de beslissingen in het voordeel van de 
vervolgde partij als op deze waarbij zij wordt veroordeeld.

18. De rechterlijke vernietiging van een wet die de strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid uitsluit in één of meerdere welbepaalde gevallen heeft tot gevolg, in 
het geval van de intrekking van een beslissing die met toepassing van de vernie-
tigde regel is gewezen, om degene aan wie deze beslissing ten goede komt aan 
het risico bloot te stellen vervolgd te worden buiten de gevallen die deze wet be-
doelt. Artikel 12, tweede lid, van de Grondwet verbiedt evenwel dat gevolg.

19. De eerste prejudiciële vraag is bijgevolg erop gericht om tussen grondwet-
telijke regels een rangorde op te maken. Zij heeft immers tot doel te doen onder-
zoeken, betreffende de procedure van intrekking, of de toepassing van het wet-
tigheidbeginsel kan ingeperkt worden door dat van de regels van gelijkheid en 
non-discriminatie.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Arbitragehof om een vraag te be-
antwoorden waarvan het onderzoek tot de toetsing zou leiden van de keuzes die 
de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt.

Bijgevolg is er geen reden om de vraag te stellen.

20. De burgerlijke partijen werpen subsidiair een derde en een vierde prejudi-
ciële vraag op die betrekking heeft op een eventuele tegenstrijdigheid tussen de 
artikelen 10 en 11 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989, enerzijds, en de ar-
tikelen 12 en 14 van de Grondwet, in combinatie met de artikelen 7 van het Ver-
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den,  en  15  van het  Internationaal  Verdrag inzake  Burgerrechten en  Politieke 
Rechten, anderzijds, bepalingen die zij het Hof verzoeken "samen in combinatie 
met artikel 142 van de Grondwet" te lezen.

21. De vierde vraag moet niet worden gesteld vermits zij berust op de onjuiste 
bewering dat de procedure tot intrekking eveneens toepasselijk is op de beslissin-
gen die in het voordeel van de vervolgde persoon zijn.

22. De derde vraag bestaat erin te onderzoeken of het verbod om een dergelij-
ke beslissing in te trekken het wettigheidbeginsel miskent, wat, volgens de bur-
gerlijke partijen, niet het geval kan zijn vermits de Grondwetgever het Arbitrage-
hof de bevoegdheid heeft verleend om wetten te vernietigen en de bijzondere 
wetgever dat mechanisme heeft aangevuld met dat van de intrekking.

Enerzijds is de vraag tegenstrijdig, aangezien zij op een grondwettelijke bepa-
ling steunt, te dezen artikel 142, waardoor volgens deze partijen de ongrondwet-
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tigheid waarover zij zich vragen stellen, wordt opgeheven.

Anderzijds, verbieden de artikelen 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 14.7 en 15.1 van het Inter-
nationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat de procedure 
tot intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen 
welke het niet meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een 
einde heeft gemaakt aan de uitoefening van de strafvordering met toepassing van 
de ten tijde van de uitspraak vigerende wetten.

Vermits beide voormelde verdragen het beginsel van de wettigheid in strafza-
ken bevestigen en de Grondwet de draagwijdte ervan niet uitbreidt, is de grond-
wettelijke toetsing gevorderd door de burgerlijke partijen zonder voorwerp.

Er is geen grond om het Arbitragehof een dergelijke vraag te stellen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de vordering tot intrekking.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Mahieu, A. Deswaef, Brussel, M. Uyttendaele, Brussel, L. Kennes, Brussel, 
V. van der Plancke, Brussel, G. Chapelle, Brussel, Kirkpatrick, S. Nudelholc, Brussel, A. 
de Schoutheete de Tervarent, Brussel, N. Angelet, Brussel, E. Verbruggen, Brussel, B. 
Cambier, Brussel en L. Cambier, Brussel. 

Nr. 158

2° KAMER - 28 maart 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INVERDENKINGGESTELDE TEGEN WIE 
TWEE BEVELEN TOT AANHOUDING IN DEZELFDE ZAAK ZIJN UITGEVAARDIGD - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS GEGROND OP EEN BEVEL 
TOT AANHOUDING - ARREST DAT TEVENS UITSPRAAK DOET OVER HET TWEEDE BEVEL TOT 
AANHOUDING - GEVOLG

1º De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat het niet  
nodig was de op een bevel tot aanhouding gegronde voorlopige hechtenis te bevestigen,  
is  geen  beslissing  die  de  voorlopige  hechtenis  handhaaft  en  waartegen,  bijgevolg,  
cassatieberoep kan worden ingesteld.  (Art.  31,  eerste en tweede lid,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

2º De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet  
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond is op een bevel tot  
aanhouding, in hetzelfde arrest uitspraak heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die 
op een tweede bevel tot aanhouding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde 
zaak is gegrond, maakt de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het  



712 HOF VAN CASSATIE 28.3.07 - Nr. 158 

voormelde bevel is gegrond, niet ongeldig. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0321.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

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

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 
doet over de voorlopige hechtenis die op het bevel tot aanhouding van 14 juni 
2006 is gegrond:

Krachtens artikel 31, eerste en tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 betref-
fende de voorlopige hechtenis, kan alleen cassatieberoep worden ingesteld tegen 
de beslissingen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd.

De beslissing waarbij de appelrechters geoordeeld hebben dat het niet "nodig 
was de op het bevel tot aanhouding van 14 juni 2006 gegronde voorlopige hech-
tenis te bevestigen" is geen beslissing die de voorlopige hechtenis handhaaft.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 
doet over de voorlopige hechtenis die op het bevel tot aanhouding van 17 juli 
2006 is gegrond :

Over het middel:

De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uit-
spraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond 
is op het  bevel tot  aanhouding van 17 juli 2006, in hetzelfde arrest uitspraak 
heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die op een tweede bevel tot aanhou-
ding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde zaak is gegrond, maakt 
de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het voormelde be-
vel van 17 juli 2006 is gegrond, niet ongeldig.

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.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 maart 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-

ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. O. Martins, Brussel. 

Nr. 159

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 29 maart 2007

RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK - ONDERZOEK - 
BESLISSING WAARTEGEN HET CASSATIEBEROEP IS GERICHT - GEEN VERMELDING - 
ONTVANKELIJKHEID

Het verzoek om rechtsbijstand is niet ontvankelijk wanneer de verzoeker daarin niet precies 
vermeldt tegen welke beslissing hij cassatieberoep wil instellen. 

(P. T. C.)

(A.R. G.07.0014.F)

Nr. 160

1° KAMER - 30 maart 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
VONNIS - PROVISIONELE UITKERING NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN 
DE UITKERING - SCHADE - VERGOEDING - INTERESTEN

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ALLERLEI - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - 
VERGOEDING - INTERESTEN

3º LEVENSONDERHOUD - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING NA ECHTSCHEIDING - 
HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - VERGOEDING - INTERESTEN

4º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VONNIS - PROVISIONELE UITKERING 
NA ECHTSCHEIDING - HERVORMING - TERUGVORDERING VAN DE UITKERING - SCHADE - 
VERGOEDING - INTERESTEN

1º, 2°, 3° en 4° De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis,  
waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen 
risico,  onverminderd  de  regels  inzake  kantonnement,  vindt  geen  toepassing  op  de 
betalingen die al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in 
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uitvoering van een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in  
afwachting van een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde  
geen  moratoire  interesten  verschuldigd  zijn  op  de  terugvorderbare  provisionele 
onderhoudsgelden indien zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de  
vaststelling van zijn schuld1. (Deels impliciet; art. 1398, tweede lid, Ger.W.)

(C. T. A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Bij vonnis van 7 oktober 1999 werd de echtscheiding uitgesproken ten laste van 

verweerder  en werden provisionele  onderhoudsgelden toegekend,  “die  terugvorderbaar 
zijn  op  haar  aandeel  in  de  gemeenschap  en  haar  eigen  goederen  voor  het  geval  de 
echtscheiding  in  wederzijds  nadeel  wordt  uitgesproken”.  De  rechtbank  verklaart  het 
vonnis wat de vordering tot het onderhoudsgeld betreft uitvoerbaar bij voorraad. Deze 
beslissing trad in kracht van gewijsde. Het bestreden arrest liet evenwel de echtscheiding 
ten laste van eiseres toe, met aanrekening van de betaalde uitkeringen en de rente, op die 
bedragen  berekend  vanaf  de  betaling,  op  haar  eigen  goederen  en  haar  aandeel  in  de 
huwelijksgemeenschap. 

2.(…)
3. In het  eerste onderdeel van het  tweede middel werpt eiseres op dat artikel 1398, 

tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek enkel toepasselijk is op de uitvoering bij voor-
raad, terwijl het vonnis van 7 oktober 1999 definitief was, zodat artikel 1398, tweede lid, 
er niet kon op toegepast worden. Door op grond van deze wetsbepaling niettemin te oor-
delen dat ook intresten verschuldigd zijn op de door eiseres terug te betalen provisionele 
uitkeringen, heeft het bestreden arrest zijn beslissing niet wettig verantwoord, aldus eise-
res. 

4. De grief noopt tot een onderzoek van de draagwijdte van artikel 1398, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

4.1. In een arrest van 7 april 1995 heeft Uw Hof op grond van artikel 1398, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek geoordeeld dat “de partij die een (…) vonnis [waarvan de 
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan] doet uitvoeren, bij gehele of ge-
deeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij ingevol-
ge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te vergoeden 
die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw of 
fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is vereist”.2 Uw 
Hof heeft aldus beslist dat een objectieve (risico-)aansprakelijkheid rust op diegene die 
een vonnis waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, doet uit-
voeren. Deze partij is dan intrest verschuldigd op de sommen die haar eerder werden uit-
gekeerd. Ook in Nederland impliceert de “gedaanmakingsplicht” dat de ontvanger intres-
ten is verschuldigd te rekenen vanaf de betaling.3 

4.2. Verscheidene auteurs onderscheiden deze situatie van de restitutieplicht na uitvoe-
ring van een beslissing in kort geding, gevolgd door een andersluidende beslissing van 
een bodemrechter.4 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0182.N, AC., 1995, nr. 189; R.W., 1995-1996, p. 184, met noot K. 
BROECKX,  “Risicoaansprakelijkheid bij  voorlopige  tenuitvoerlegging”;  Gent  19 april  1996,  T.B.H. 
1996, 996; Luik 24 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 322; Antwerpen 28 september 1999, P.&B. 2001, 
p. 134; Brussel 22 maart 2002, P.&B. 2002, p. 180.
3 Hoge Raad 19 mei 2000, http://zoeken.rechtspraak.nl
4 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, “Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslis-
sing van de bodemrechter, T.P.R. 1985, p. 1080, nr. 39; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, APR, Story-
Scientia, 2001, p. 163, nr. 259.
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Omdat de bepaling een van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheidsregeling be-
vat, dient deze bepaling op restrictieve wijze te worden geïnterpreteerd en mag ze niet 
worden uitgebreid tot situaties die in wezen verschillend zijn.5 Aldus heeft Uw Hof even-
eens geweigerd om de toepassing van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek te aanvaarden in een geval waarbij de beschikkingen van de beslagrechter na de ten-
uitvoerlegging werden gewijzigd of ingetrokken ingevolge een vordering ex artikel 1419, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.6 Krachtens deze bepaling kan “de beslagene 
(…) ingeval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de be-
schikking vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de beslagrechter”.

Bovendien verschilt de werking van een beslissing in hoger beroep die een bestreden 
beslissing vernietigt fundamenteel van de werking van een andersluidende bodembeslis-
sing op de beschikking van de stakings- of kortgedingrechter.7 Bij een andersluidende be-
slissing van de bodemrechter wordt de titel van het bewarend beslag niet tenietgedaan. 
Deze titel houdt enkel op uitwerking te hebben ten gevolge van een andersluidende uit-
spraak over de grond van de zaak. Bij een hervorming in hoger beroep vervalt daarente-
gen de titel die (voorlopig) ten uitvoer werd gelegd en wordt hetgeen ter uitvoering van de 
beslissing van de eerste rechter werd betaald onverschuldigd.

Terloops weze opgemerkt dat de Nederlandse Hoge Raad het aanwenden van een pro-
cedure in kort geding en het ten uitvoer leggen van de door de voorzitter genomen maatre-
gel op zichzelf als foutief beschouwt, wanneer dit gebeurde in de wetenschap dat nadien 
door de bodemrechter eventueel in andere zin zou worden geoordeeld.8 Volgens de Hoge 
Raad is deze oplossing maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplos-
sing, die daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging met executie aan het ver-
bod heeft gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door de 
eiser in kort geding gepretendeerde recht niet te bestaan. Het enkele feit dat de veroor-
deelde partij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis respectievelijk in het von-
nis heeft berust, staat er volgens de Hoge Raad niet aan in de weg dat de andere partij in 
een individueel geval voor de schade van de veroordeelde partij aansprakelijk is.9 De ten-
uitvoerlegging kan m.i. evenwel moeilijk als foutief worden bestempeld. De partij maakt 
immers slechts gebruik van een haar door de wet of de rechter toegestane mogelijkheid.10 
Dit verhindert uiteraard niet dat het instellen van een vordering in kort geding een on-

5 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1080, nr. 39.
6 Cass. 10 september 2004, A.R. C.03.136.N, www.cass.be.
7 Zie ook: A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1080, nr. 39; E. KRINGS, “Conclusie voor 
Benelux-Gerechtshof 14 april 1983”,  R.W. 1983-1984, p. 226-227; E. DIRIX en K. BROECKX,  o.c., p. 
163, nr. 257.
8 De Hoge Raad oordeelde dat “in beginsel [dient] te worden aangenomen dat degene die door drei-
ging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te 
gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bo-
demgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de betreffende hande-
lingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kortgedingvonnis, van worden uitgegaan dat 
degeen die als voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen 
baseerde op – kort gezegd – een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte 
schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden” (Hoge Raad 16 november 1984, 
N.J. 1985, p. 1726 - bijgevoegd); zie ook, weliswaar in verband met een uitvoerbaar bij voorraad ver-
klaard vonnis: Hoge Raad 19 februari 1999, N.J. 1999, p. 1984 (bijgevoegd). 
9 Dit  doet  evenwel geen afbreuk aan het  feit  dat de partij  die door de rechter in kort geding is 
veroordeeld,  zich  aan  het  verbod  moet  houden  zolang  dat  van  kracht  is.  Een  andersluidend 
bodemgeschil staat er niet aan in de weg dat eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven 
(H.R. 16 november 1984, N.J. 1985, p. 1726; zie ook i.v.m. handhavingsbesluiten die de overheid 
neemt met het oog op overheidsvoorschriften: H.R. 17 december 2004, http://zoeken.rechtspraak.nl).
10 A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., 1985, p. 1085, nr. 43; E. DIRIX en K. BROECKX, o.c., p. 164, 
nr. 259; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité, VI, 814, nr. 583.
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rechtmatige daad kan uitmaken indien er bij de eiser kwade trouw of ernstig verzuim in 
het spel is geweest.

4.3. De beslissing van de eerste rechter in onderhavige zaak is evenwel niet vergelijk-
baar met een uitspraak in kort geding. In afwachting van de afhandeling van de echtschei-
dingsvordering van de echtgenoot, achtte de rechtbank een voorlopige toekenning van on-
derhoudsgelden aan de echtgenote opportuun. De definitieve toekenning van deze bedra-
gen werd evenwel uitdrukkelijk afhankelijk gemaakt van het resultaat van de behandeling 
van de echtscheidingsvordering van de echtgenoot. Het feit dat de beslissing waarbij de 
sommen voorlopig werden toegekend in kracht van gewijsde trad, doet hieraan geen af-
breuk. In tegenstelling tot het kortgeding kan de beslissing van de rechtbank in deze zaak 
niet los worden gezien van de eindbeslissing. De beslissing in kort geding is een orde-
maatregel. Het strekt ertoe bij wijze van een voorlopige maatregel en zonder afbreuk te 
doen aan de beslechting van de zaak zelf, een regeling naar redelijkheid te treffen waarbij 
de rechten van (beide) partijen gevrijwaard blijven.11

4.4. Tegelijk is evenwel duidelijk dat het toepassingsgebied van artikel 1398, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek beperkt is tot het geval waarbij een partij gebruik maakt 
van de haar toegestane mogelijkheid om de rechterlijke beslissing voorlopig ten uitvoer te 
leggen. In dit geval trad de beslissing in kracht van gewijsde waardoor er geen sprake 
meer is van een voorlopige tenuitvoerlegging. Het bestreden arrest kon derhalve niet op 
grond van deze bepaling beslissen dat de echtgenote de intrest verschuldigd is op de eer-
der ontvangen uitkeringen. Een cassatie kan enkel worden vermeden wanneer Uw Hof 
een andere reden in de plaats stelt om de bestreden beslissing naar recht te verantwoorden. 
Dit kan indien Uw Hof het bestaan zou aanvaarden van een ruimer algemeen rechtsbegin-
sel dat ten grondslag ligt aan  artikel 1398 B.W., en krachtens hetwelk de uitvoering van 
een vonnis dat een provisie toekent in afwachting van een latere beslissing over het recht 
waarvoor de provisie is toegekend, geschiedt op risico van degene die de beslissing over 
de provisie uitvoert.  Hierna wordt onderzocht waaruit dit algemeen rechtsbeginsel zou 
kunnen worden afgeleid.

4.5. Algemeen rechtsbeginsel als juridische grondslag.
Volgens het Verslag van de Koninklijke Commissaris C. Van Reepinghen is de regel 

van artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek inderdaad afgeleid uit de algemene be-
ginselen van het recht.12 Deze stelling wekt  verwondering omdat  er in  rechtspraak en 
rechtsleer geen eensgezindheid bestond bij het bepalen van de juridische grondslag en de 
omvang van de plicht tot schadeherstel. Slechts een strekking in de rechtspraak, gesteund 
door verscheidene auteurs, baseerde de eventuele schadevergoedingsplicht bij hervorming 
van een voorlopig ten uitvoer gelegde rechterlijke beslissing op een objectieve of foutloze 
aansprakelijkheid.13

De vraag stelt zich of er naast artikel 1398 nog andere wetsbepalingen of toepassingen 
in de rechtspraak bestaan waaraan dergelijk algemeen rechtsbeginsel ten grondslag zou 
kunnen liggen.

a) In de memorie van antwoord wordt verwezen naar de cassatierechtspraak bij te veel 
ontvangen onteigeningsvergoedingen. Uw Hof oordeelde inderdaad dat er niet alleen aan-

11 E. KRINGS, l.c., p. 226; zie: Cass. 4 juni 1993, A.R. nr. 8067, A.C., 1993, nr. 269: het Hof oordeel-
de aldus dat de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen, indien er een 
schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt. Volgens het Hof overschrijdt de 
rechter in kort geding de grenzen van zijn bevoegdheid niet wanneer hij zich ertoe beperkt de ogen-
schijnlijke rechten van partijen te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voor-
lopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen.
12 C. VAN REEPINGHEN,  Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch Staatsblad, 
1964, 507.
13 Zie hierover: A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, l.c., p. 1061-1065.
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leiding is om het verschil tussen het bedrag van de definitieve en de voorlopige vergoe-
ding terug te betalen, maar ook de intrest genoten op dit bedrag vanaf de betaling, zonder 
dat de rechter de kwade trouw van de onteigende moet vaststellen.14 De vergelijking met 
de hier besproken problematiek gaat evenwel niet volledig op omdat de overheid slechts 
in bezit wordt gesteld van het goed na consignatie. Dit kan verantwoorden dat het risico 
bij deze partij wordt gelegd. Hierdoor kan er slechts met enige voorzichtigheid worden 
gesproken over een algemeen rechtsbeginsel dat aan deze rechtspraak zou ten gronde lig-
gen.

b) Een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel kan wel worden gevonden in de 
rechtspraak waarbij Uw Hof beslist dat het cassatiearrest waarbij een arrest van het hof 
van beroep wordt verbroken de partij in wiens voordeel het verbroken arrest was uitge-
sproken, verplicht terug te geven wat hij in uitvoering van het vernietigd arrest had ont-
vangen, zelfs indien dit niet wordt gevraagd en bevolen. Het cassatiearrest is aldus de titel 
om de andere partij tot restitutie te verplichten.15 Er wordt aangenomen dat deze partij ook 
de intrest op de ontvangen bedragen moet betalen. Onenigheid bestaat evenwel over de 
aard en de vertrekdatum voor de berekening van de intresten.

- Verscheidene auteurs spreken over de vergoeding van (vertragings)intresten die maar 
moeten worden berekend vanaf de nieuwe uitspraak.16 Zij baseren zich hiervoor op het 
cassatiearrest van 15 september 1983 waarin Uw Hof besliste dat het de hervormende be-
slissing is die het onverschuldigd karakter van de betaling doet blijken en de terugbetaling 
van het bedrag opeisbaar maakt.17

- In Frankrijk heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de intresten verschuldigd zijn 
vanaf de betekening/ kennisgeving van de aanmaning tot terugbetaling en niet vanaf de 
betaling (1153 B.W.).18 Hij die terugbetaling vordert van het onverschuldigd betaalde op 
grond van artikel 1378 van de Code Civil, kan slechts intrest ontvangen vanaf de betaling 
indien de tegenpartij te kwader trouw was. Het is de hervormende beslissing die het on-
verschuldigd karakter van de betaling doet blijken. De cassatierechtspraak werd er aldus 
gewijzigd na invoering van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 dat niet langer toeliet om 
de uitvoering van een arrest waartegen een cassatievoorziening werd ingesteld als foutief 
te kwalificeren. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het Franse Hof van Cassatie de intresten ook bij een 
andersluidende appèlbeslissing pas laat lopen vanaf deze aanmaning.19 R. Perrot bekriti-
seert deze uitspraak en vraagt zich af wat de in eerste instantie veroordeelde partij moet 
doen, zeker indien hij ernstige grieven kan laten gelden voor de appèlrechter. Indien hij de 
beslissing die uitvoerbaar is bij voorraad naleeft, loopt hij het risico omdat hij de intresten 
niet kan verhalen vanaf de betaling. Deze oplossing leidt volgens de auteur eveneens tot 
vreemde effecten wanneer de som geconsigneerd was in handen van een derde.20

- Verscheidene auteurs oordelen daarentegen dat de risicoaansprakelijkheid als grond-
slag moet worden aangenomen van de herstelplicht na cassatie. Andere juridische grond-

14 Cass. 14 september 1995, A.R. C.93.0307.N, A.C.. 1995, nr. 382; Cass. 10 november 1994, A.R. 
C.94.0108.F, A.C., 1994, nr. 483.
15 Cass., 15 februari 1973, A.C., 1973, 599.
16 G. DE LEVAL,  Eléments de procédure civile, Larcier, 2003, p. 254; J. VAN COMPERNOLLE, “Droit 
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence”, R.C.J.B. p. 193, nr. 57.
17 Cass., 15 september 1983, A.R. 6870, A.C., 1983-84, nr. 29; Pas., 1984, I, nr. 29 met concl. van  
adv.-gen. Liekendael.
18 Cass. fr., 22 oktober 1981, Gaz. Pal. 1982, I, 140; Cass. fr., 12 april 1983, Bull. Civ. IV, p. 95; 
JCP 1983,  IV,  190;  Cass.  fr.,  20 februari  1990,  Bull.  Civ. V,  nr.  65;  J.  BORÉ en L.  BORÉ,  La 
cassation en matière civile, Dalloz, 2003, 101.49, p. 526
19 Cass. fr., 16 juli 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, Pan. 233; Cass. fr., JCP 1988, IV, 66.
20 Rev. Trim. Dr. Civ. 1987, p. 402-404: kritische commentaar R. Perrot.
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slagen worden terecht uitgesloten. Omdat het arrest een uitvoerbare titel levert tot het ver-
broken werd, kan er geen sprake zijn van onverschuldigde betaling, zelfs al heeft deze 
verbreking een retroactieve werking. De uitvoering van een dergelijke titel kan evenmin 
als een fout worden gekwalificeerd, aangezien het de uitoefening betreft van een wettelijk 
erkend recht. Zij verdedigen aldus dat de partij vergoedende intrest moet betalen op de 
ontvangen bedragen vanaf de betaling.21

4.6. Verder stelt zich de vraag of het toepassingsgebied van het algemeen rechtsbegin-
sel beperkt is tot het geval waarbij een rechterlijke uitspraak wordt ten uitvoer gelegd.

Deze vraag is relevant voor onderhavige zaak omdat het arrest  niet  vaststelt  dat  de 
provisionele  uitkering  toegekend  door  het  vonnis,  werd  betaald  ingevolge  een 
tenuitvoerlegging. Het is bijgevolg in casu relevant om te weten wanneer een beslissing 
vrijwillig  wordt  uitgevoerd,  waardoor  het  rechtsbeginsel  niet  van toepassing zou zijn. 
Over  de  inhoud  van  een  vrijwillige  uitvoering  bestaat  geen  eensgezindheid.  We 
onderscheiden twee opvattingen.

Volgens een eerste opvatting is het voor de toepassing van de uit artikel 1398, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek afgeleide risicoaansprakelijkheid essentieel dat de begunstigde 
van het bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnis gebruik maakte om de normale schor-
sende werking van het hoger beroep te doorbreken. Indien de veroordeelde partij “vrijwil-
lig”, d.i. zonder daartoe door een uitvoeringsprocedure gedwongen te zijn, tot uitvoering 
overgaat, kan geen toepassing worden gemaakt van deze risicoaansprakelijkheid. Dan gel-
den de regels van de onverschuldigde betaling.22 De wetsbepaling legt het risico van de 
tenuitvoerlegging inderdaad bij “de partij die daartoe last geeft”. Bovendien zou deze op-
vatting steun vinden in de rechtspraak van Uw Hof die toelaat dat een partij steeds kan af-
zien van de voorlopige tenuitvoerlegging.23 Uit deze keuzemogelijkheid wordt dan afge-
leid dat het de partij is die er voor kiest om de tenuitvoerlegging af te dwingen, die het ri-
sico draagt.

Deze redenering leidt tot het ongelukkige gevolg dat de slechte betaler er dan het best 
aan  toe  is.  Een  tweede  opvatting  gaat  er  daarom terecht  van  uit  dat  degene  die  een 
veroordeling vraagt, de rechter verzoekt dat hij zou opleggen dat moet worden betaald. 
Degene die dan ingevolge een veroordeling betaalt, betaalt omdat hem dat van bovenuit, 
te weten door een rechter, is opgelegd. Hij betaalt niet vrijwillig meer zijn schuld, maar de 
schuld  die  hem  krachtens  de  rechterlijke  uitspraak  ter  betaling  is  opgelegd.  Het  is 
bijgevolg niet nodig dat er uitvoeringsmaatregelen zouden zijn genomen opdat de betaling 
niet meer vrijwillig zou zijn. In het andere geval zou er een discriminatie bestaan. De 
regeling zou een verschillende behandeling in het leven roepen waarvoor geen redelijke 
verantwoording  bestaat.  Wie  het  risico  neemt  een  betaling  door  een  rechter  aan  de 
beweerde schuldenaar te laten opleggen draagt daarvoor een objectieve aansprakelijkheid. 
Artikel 1398, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is hiervan een toepassing op een plaats 
waar juist de regeling en de gevolgen staan van een gedwongen tenuitvoerlegging. Gelet 
op deze plaats is het een toepassing van een algemener beginsel in de casus waarover het 
onderwerp in het Gerechtelijk Wetboek handelt. Om die reden is het onjuist om dit artikel 
in die zin de interpreteren dat er geen objectieve aansprakelijkheid zou kunnen bestaan in 
ieder geval dat de schuldenaar niet meer betaalt enkel ingevolge zijn verbintenis, maar dat 
hem die betaling door een overheid, te weten een rechter, is opgelegd. Als een betaling 
van een schuld of verbintenis die door een rechterlijke macht op vraag van de schuldeiser 
of een getroffene is opgelegd, zonder gedwongen tenuitvoerlegging, gelijk zou staan met 

21 A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, p. 560, nr. 874; E. DIRIX 
en K. BROECKX, Beslag, APR, Story-Scientia, 2001, p. 160, nr. 255.
22 E. DIRIX, “Beslag en collectieve schuldenregeling. Overzicht van rechtspraak”,  T.P.R. 2002, p. 
1211, nr. 24.
23 Cass. 20 november 1953, Pas., 1954, I, 220.
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een vrijwillige betaling van een schuld of verbintenis, zonder dat dit door een vonnis is 
opgelegd, zou de betekenis van een rechterlijke uitspraak tot niets worden herleid. Precies 
omdat degene die de veroordeling heeft nagestreefd daarvoor objectief aansprakelijk is, 
zal hij nochtans ook de kosten van eerste aanleg moeten betalen in geval van wijziging 
van het beroepen vonnis.

De tweede opvatting wordt bevestigd door de eerder genoemde rechtspraak waarbij Uw 
Hof  beslist  dat  het  cassatiearrest  waarbij  een  arrest  van  het  hof  van  beroep  wordt 
verbroken de partij in wiens voordeel het verbroken arrest was uitgesproken verplicht tot 
teruggave, zelfs indien dit niet wordt gevraagd en bevolen. Voor Uw Hof is het hierbij 
irrelevant of de appèlbeslissing vrijwillig dan wel gedwongen werd uitgevoerd. 

Deze opvatting vindt tevens aansluiting bij recente rechtspraak van de Hoge Raad. Het 
Nederlandse hoogste Hof lijkt immers recentelijk het onderscheid te hebben opgegeven 
dat het eerder maakte naar gelang vonnissen of arresten vrijwillig dan wel gedwongen 
worden uitgevoerd. De Hoge Raad oordeelde: “[e]venals in het eerder bedoelde geval van 
dreiging met executie weet ook degene aan wie aldus vrijwillig betaald wordt, dat de ver-
oordeling waarop de betaling berust nog aan vernietiging blootstaat, en moet hij derhalve 
vanaf het tijdstip dat aan hem is betaald ermee rekening houden dat hij het betaalde na 
vernietiging van het vonnis als onverschuldigd zal moeten terugbetalen.24 Hiermee strookt 
het om ook in geval van vernietiging van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis 
waaraan vrijwillig is voldaan, aan te nemen dat degene aan wie onverschuldigd is betaald, 
zonder ingebrekestelling in verzuim is en derhalve wettelijke rente is verschuldigd vanaf 
het tijdstip dat aan hem vrijwillig is betaald”. 

4.7. De omschrijving van het algemeen rechtsbeginsel. 
Het lijkt me aangewezen het algemeen rechtsbeginsel zodanig ruim te omschrijven dat 

het zowel de bepaling van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek als de 
hier voorliggende problematiek omvat. 

Bovendien  moet  het  beginsel  aldus  gelden  voor  elke  gedwongen  uitvoering,  hetzij 
wegens een veroordeling, hetzij wegens de voorlopige tenuitvoerlegging. 

De formulering moet wel voldoende strikt zijn om de situatie van de restitutieplicht na 
uitvoering van een beslissing in kort geding gevolgd door een andersluidende beslissing 
van  een  bodemrechter  uit  te  sluiten.  De  regel  geldt  echter  wel  indien  de 
kortgedingbeslissing zelf wordt hervormd in hoger beroep. 

Daarnaast  moet  ook  rekening  worden  gehouden  met  de  recente  cassatierechtspraak 
waarbij de toepassing van 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek werd gewei-
gerd in een geval waarbij  de beschikkingen van de beslagrechter na tenuitvoerlegging 
werden gewijzigd of ingetrokken ingevolge een vordering ex artikel 1419, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.25

Vanuit  deze  optiek  wordt  voorgesteld  om  als  rechtsgrondslag  voor  de  bestreden 
beslissing te aanvaarden, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de uitvoering van 
een vonnis waar tegen nog een rechtsmiddel openstaat of dat strekt tot een provisionele 
veroordeling die is afhankelijk gemaakt van een latere beslissing over dat recht, geschiedt 
op risico van degene die uitvoering benaarstigt.

4.8.  Gelet  op  de  eerdere  bespreking  kan  het  bestaan  van  een  aldus  geformuleerd 
rechtsbeginsel, volgens hetwelk het irrelevant is dat de betalingen al dan niet ingevolge 
een  tenuitvoerlegging  van  een  beslissing  worden  gedaan,  niet  zonder  reserve  worden 
afgeleid uit de cassatierechtspraak inzake onteigening. Evenmin kan een dergelijk ruim 
geformuleerd algemeen rechtsbeginsel worden afgeleid uit het artikel 1398, tweede lid, 

24 Hoge Raad 19 mei 2000 (C98/331HR), www.zoeken.rechtspraak.nl.
25 Cass. 10 september 2004, A.R. C.03.0136.N, www.cass.be.
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van het Gerechtelijk Wetboek, los van de opvatting dat deze strikte bepaling een dergelijk 
ruim geformuleerd algemeen rechtsbeginsel niet uitsluit.

Het  algemeen  rechtsbeginsel  kan  wel  worden  afgeleid  uit  de  eerder  genoemde 
rechtspraak waarbij  het cassatiearrest als titel geldt om terugbetaling te verkrijgen van 
diegene  in  wiens  voordeel  de  verbroken  beslissing  was  uitgesproken,  ongeacht  of  de 
eerdere betaling was gebeurd na de tenuitvoerlegging van de beslissing. Een voorbehoud 
bij de eerder genoemde cassatierechtspraak is de onenigheid in rechtsleer en rechtspraak 
over de vertrekdatum voor de berekening van de intresten in het licht van het bekritiseerde 
cassatiearrest van 15 september 1983 (zie supra). In dit arrest besliste Uw Hof dat het de 
hervormende beslissing is die het onverschuldigd karakter van de betaling doet blijken en 
de  terugbetaling  van  het  bedrag  opeisbaar  maakt.  Verscheidene  auteurs  verwerpen 
evenwel  terecht  de  grondslag  van  de  onverschuldigde  betaling  en  aanvaarden  een 
risicoaansprakelijkheid,  waardoor ook de intresten vanaf  de betaling verschuldigd zijn 
(zie supra).

Deze  in  de  plaats  gestelde  reden,  gesteund  op  voormeld  algemeen  rechtsbeginsel, 
verantwoordt de bestreden beslissing dat eiseres ook intresten verschuldigd is op de door 
haar terug te betalen provisionele uitkeringen.

Het eerste onderdeel van het tweede middel is derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang nu het niet tot cassatie kan leiden.

5.(…)
6.(…)
Besluit:VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.04.0483.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2004 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- de artikelen 301, 1153, 1376 en 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 28, 1050, 1068, lid 1, 1138, 1333, 1397, 1398, 1399, 1400 en 1495 

van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest:
"Verklaart het hoger beroep in de navolgende mate gegrond. Wijst het incidenteel be-
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roep af als ongegrond. Doet het bestreden vonnis teniet en wijst dienaangaande opnieuw:
Verklaart de vorderingen vanwege (de verweerder) enkel gegrond als volgt:
Spreekt de echtscheiding uit tussen: (de verweerder), geboren te Kortrijk op 30 mei 

1948 en (de eiseres), geboren te Kortrijk op 13 mei 1948, samen gehuwd te Kortrijk op 27 
december 1980, in het nadeel van (de eiseres).

Verklaart het onderdeel van de oorspronkelijke vordering van (de verweerder), strek-
kende tot de veroordeling van (de eiseres) om aan hem te betalen de wettelijke rente op de 
terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden die hij conform het tussenvonnis dd. 7 
oktober 1999 betaalde, vanaf de respectieve data van de betaling tot aan de datum van te-
rugbetaling, welke bedragen terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de ge-
meenschap en op haar eigen goederen, ontvankelijk en gegrond.

Zegt voor recht dat, aansluitend het niet - bestreden tussenvonnis gewezen door de eer-
ste rechter op 7 oktober 1999, ook de wettelijke rente op de terugvorderbare provisionele 
onderhoudsgelden die (de verweerder) conform het tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 heeft 
betaald, terugvorderbaar is van de respectieve data van de betaling tot aan de datum van 
de terugbetaling, welke bedragen evenzeer terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de ei-
seres) in de gemeenschap en op haar eigen goederen bij de vereffening en verdeling van 
het huwelijksvermogen.

Wijst het overige door (de verweerder) gevorderde af als ongegrond.
Wijst de tegenvordering van (de eiseres) tot het bekomen van persoonlijk onderhouds-

geld af als ongegrond.
Verwijst elke partij in de helft van de gedingkosten, met dien verstande: 
- dat de kosten van de dagvaarding dd. 9 februari 1998 (AR 98/00297/A) lastens (de ei-

seres) blijven; 
- dat de kosten van het hoger beroep volledig lastens (de eiseres) vallen.
Bepaalt de gedingkosten als volgt (...)
Verwijst elke partij in de eigen kosten van de gevoerde kort gedingen in beide aanleg-

gen en tenuitvoerleggingen, voor zover geen reeds geldende andersluidende beschikkin-
gen dienaangaande",

op grond van de motieven op pp. 5 -6
"4. Op de terugvordering van de betaalde provisionele onderhoudsgelden kan niet wor-

den ingegaan. In het niet - bestreden tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 werd immers reeds 
definitief voor recht gezegd dat provisioneel onderhoudsgeld zal terugvorderbaar zijn op 
het aandeel van (de eiseres) in de gemeenschap en haar eigen goederen voor het geval de 
echtscheiding in wederzijds nadeel wordt uitgesproken. De terugvordering van de betaal-
de onderhoudsgelden is daarom, zoals reeds definitief voorzien, thans niet meer aan de 
orde doch is een onderdeel van de aanstaande vereffening en verdeling. Het bestreden 
vonnis is te bevestigen wat dit punt betreft. (De verweerder) maakt tevens aanspraak op 
de wettelijke rent vanaf de respectieve data van de betaling tot aan de datum van terugbe-
taling, welke bedragen terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de gemeen-
schap en op haar eigen goederen (zie beroepsakte, p. 59 punt B). (De verweerder) vorder-
de dit reeds aldus voor de 1ste rechter bij conclusie dd. 15 oktober 2002. Nu het niet - be-
streden tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 geen interest voorziet op de terugvorderbare on-
derhoudsgelden, is (de verweerder) tevens gerechtigd zich dienaangaande een titel te ver-
schaffen en behoort het hof dit gevorderde onderdeel te beoordelen. Luidens art. 1398, 
2de lid, Ger. W. geschiedt de tenuitvoerlegging van het vonnis alleen op risico van de par-
tij die daartoe last geeft. Daaruit volgt dat de partij die het vonnis doet uitvoeren, bij gehe-
le of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij 
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ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te ver-
goeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade 
trouw of fout in de zin van de art. 1382 en 1383 is vereist. (De verweerder) vraagt, door 
de betaling van interest op de te veel betaalde onderhoudsgelden te vorderen, een vergoe-
ding van de schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, wat kan worden toe-
gestaan. (De verweerder) begroot het gevorderde niet, noch verschaft enig gegeven dien-
aangaande: hij beperkt zich tot de verwijzing naar de terugvorderbaarheid bij de aanstaan-
de vereffening en verdeling. Aansluitend hetgeen hoger werd overwogen m.b.t. de terug-
vorderbaarheid van de onderhoudsgelden zelf komt het in de gegeven omstandigheden 
passend voor, wat de concrete verrekening van de interest betreft, eveneens te verwijzen 
naar de aanstaande vereffening en verdeling, zoals hierna nader omschreven".

Grieven
Eerste onderdeel
Blijkens de aan onderhavige voorziening aangehechte uitgifte van het vonnis dd. 7 ok-

tober 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk gewezen tussen de partijen 
wordt, na vastgesteld te hebben op p. 5 dat de eiseres "(eveneens) (...) een provisioneel 
onderhoudsgeld (vordert)", beslist in het beschikkend gedeelte op p. 6 "Veroordeelt (de 
verweerder) om aan (de eiseres) te betalen per maand ten titel van provisioneel onder-
houdsgeld  voor  haar  persoonlijk  de  som van  HONDERDUIZEND FRANK (100.000 
BEF). Zegt voor recht dat dit provisioneel onderhoudsgeld zal terugvorderbaar zijn op 
haar aandeel in de gemeenschap en haar eigen goederen voor het geval de echtscheiding 
in wederzijds nadeel wordt uitgesproken. Stelt  vast  dat deze uitkering van rechtswege 
aangepast wordt aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig 
artikel 301, §2, B. W.; het basisbedrag van de uitkering stemt overeen met het indexcijfer 
van de maand gedurende dewelke huidig vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen; na 
12 maanden zal het bedrag van de uitkering van rechtswege aangepast worden in verhou-
ding tot de verhoging of de verlaging van het gezondheidsindexcijfer van de overeenstem-
mende maand; Verklaart het vonnis voor wat het onderhoudsgeld betreft, uitvoerbaar bij 
voorraad, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van het 
kantonnement".

Blijkens het aan onderhavige voorziening aangehecht origineel van het betekeningsex-
ploot werd dit vonnis op 15 oktober 1999 aan de verweerder betekend en het bestreden 
stelt vast op o.m. p. 2, 5 en 6 dat dit vonnis niet bestreden werd en derhalve op 15 novem-
ber 1999 in kracht van gewijsde is getreden.

Van voorlopige tenuitvoerlegging is slechts sprake wanneer het vonnis in kwestie be-
streden wordt met een gewoon rechtsmiddel, zoals in de artikelen 1397 en 1398 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt, waar gesteld wordt dat in de regel verzet en hoger beroep 
tegen eindvonnissen daarvan de tenuitvoerlegging schorsen, behoudens wanneer de rech-
ter de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn vonnis toestaat.

Alleen deze voorlopige tenuitvoerlegging, ondanks verzet of hoger beroep, geschiedt 
niettemin alleen op risico van de partij die daartoe last geeft, zoals artikel 1398, lid 2, be-
paalt.

Evenwel neemt de voorlopige tenuitvoerlegging een einde van zodra een vonnis over-
eenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek kracht van gewijsde verkrijgt omdat 
het niet meer vatbaar is voor verzet of hoger beroep. Vanaf dan is dergelijk vonnis defini-
tief uitvoerbaar.

Aldus werden de provisionele onderhoudsgelden, die door de verweerder werden be-
taald na 15 november 1999, het niet op grond van enige voorlopige tenuitvoerlegging.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door zijn beslissing, te zeggen voor recht dat "ook 
de wettelijke rente op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden die de verweer-
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der conform het tussenvonnis dd. 7 oktober 1999 heeft betaald, terugvorderbaar is vanaf 
de respectieve date van de betaling tot aan de datum van de terugbetaling, welke bedragen 
evenzeer terugvorderbaar zijn op het aandeel van (de eiseres) in de gemeenschap en op 
haar eigen goederen bij de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen", enkel te 
steunen op grond van artikel 1398, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk 
de tenuitvoerlegging van het vonnis van 7 oktober 1999 alleen geschiedt op risico van de 
partij die daartoe last geeft, niet wettig verantwoordt, nu de provisionele onderhoudsgel-
den door de verweerder betaald vanaf 15 november 1999 niet geschieden op grond van 
enige voormelde voorlopige tenuitvoerlegging op last van de eiseres, maar op grond van 
de definitieve uitvoerbare kracht van het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 7 ok-
tober 1999 (schending van de artikelen 28, 1333, 1397, 1398, 1399, 1400 en 1495 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

(...)

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

2. Krachtens artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, handelt 
degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de 
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, op eigen risico, onverminderd de 
regels inzake kantonnement. 

Dit artikel vindt geen toepassing op de betalingen die al dan niet ingevolge een 
gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van een beslissing 
die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van een la-
tere beslissing. 

Het is dus niet toepasselijk op betalingen die worden gedaan in uitvoering van 
een in kracht van gewijsde getreden vonnis dat een provisionele uitkering na 
echtscheiding toekent indien het recht op uitkering komt te vervallen door de 
vaststelling van de schuld van die gerechtigde op de uitkering.

3. Door te oordelen dat "ook de wettelijke rente op de terugvorderbare provisi-
onele onderhoudsgelden die (de verweerder) conform het tussenvonnis van 7 ok-
tober 1999 heeft terugbetaald, terugvorderbaar is vanaf de respectieve data van 
de betaling tot aan de datum van terugbetaling", schendt het arrest artikel 1398, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de rente op de pro-
visioneel betaalde bedragen. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten. 

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 

– Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters 
en Geinger. 

Nr. 161

1° KAMER - 30 maart 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
VERBLIJFPLAATS - NIET-AANGRENZEND LAND VAN EUROPA - ANDER WERELDDEEL - HOGER 
BEROEP - TERMIJN - VERLENGING

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - VERLENGING - BETEKENING - 
VERBLIJFPLAATS - NIET-AANGRENZEND LAND VAN EUROPA - ANDER WERELDDEEL

1º en 2° Wanneer degene aan wie betekend wordt,  verblijft  op het Europese continent  
maar in een land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging 
van  de  termijn  van hoger  beroep te  gebeuren  aan de  hand  van de door  artikel  55  
Gerechtelijk  Wetboek  voorgeschreven  langste  termijn.  (Artt.  55  en  1051,  derde  lid, 
Ger.W.)

(TYCO ELECTRONICS RAYCHEM nv T. PROFILO SAVUNMA GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S.)

ARREST

(A.R. C.05.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2004 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 55, 860, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verwerpen de exceptie van laattijdigheid van het hoger beroep en ver-

klaren het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk op grond van de volgende over-
wegingen:

"(De eiseres) werpt op dat het hoger beroep laattijdig is ingesteld en daardoor onont-
vankelijk verklaard moet worden; (de verweerster) houdt voor dat zij haar hoger beroep 
wel degelijk tijdig heeft ingesteld.

(...) dat het bestreden vonnis door gerechtsdeurwaarder M.B. op verzoek van (de eise-
res) betekend werd op datum van 31 januari 2003, waarbij overeenkomstig artikel 3 van 
de Conventie van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisge-
ving in het buitenland in burgerlijke en handelszaken - waar zowel België als Turkije par-
tij bij zijn - twee afschriften van het gerechtsdeurwaardersexploot samen met een verta-
ling in het Turks onder aangetekende omslag werden opgestuurd aan de Centrale Autori-
teit van Turkije gevestigd in Ankara.

Dat de Centrale Turkse Autoriteit te Ankara overeenkomstig artikel 6 van genoemde 
Conventie de Belgische Autoriteiten liet weten dat het betekende document op 12 maart 
2003 aan de A.S. Profilo Savunma Gereçleri San. Ve. Tic. aangezegd was.

(...) dat de betekening in het buitenland overeenkomstig artikel 3 van de Conventie van 
Den Haag, met name door het verzenden van het exploot vergezeld van een verzoek bij 
aangetekende brief door de gerechtsdeurwaarder aan de Centrale Autoriteit van de aange-
zochte Staat, verricht wordt door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangst-
bewijs van de aangetekende brief (vgl. Cass. 20 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, p. 859).

(...) dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen overeenkomstig artikel 1051, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek één maand bedraagt te rekenen vanaf de betekening van het be-
streden vonnis, in casu derhalve één maand vanaf 31 januari 2003.

Dat deze termijn op grond van artikel 55 Gerechtelijk Wetboek evenwel verlengd wordt 
ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats noch gekozen 
woonplaats heeft, hetgeen met (de verweerster) het geval is.

Dat deze verlenging:
- 30 dagen bedraagt wanneer deze partij in een ander land van Europa verblijft (artikel 

55, 2°, Gerechtelijk Wetboek);
- 80 dagen bedraagt wanneer deze partij in een ander werelddeel verblijft (artikel 55, 

3°, Gerechtelijk Wetboek).
Dat niet betwist wordt dat (de verweerster) 'verblijft', dat wil zeggen haar maatschappe-

lijke zetel heeft te Cemal Sahir Sok 26-28, Mecidiyekoy, Istanbul, in Turkije.
Dat Turkije op twee continenten ligt, namelijk voor ongeveer 3 pct. op het Europese 

continent (Thracië) en voor ongeveer 97 pct.  op het West-Aziatische schiereiland, dat 
Klein-Azië of Anatolië wordt genoemd, en dat het Europese en het Aziatische continent 
van elkaar gescheiden worden door de Bosporus, de Dardanellen en de Zee van Marmare.

Dat niet betwist wordt dat de hierboven genoemde maatschappelijke zetel van (de ver-
weerster) gevestigd is in het Europese deel van Istanbul en dus van Turkije, en evenmin 
dat de Centrale Turkse Autoriteit aan wie de zending van gerechtsdeurwaarder M.B. ge-
richt werd, gevestigd is in Ankara, dus in het Aziatische deel van Turkije.

(...) dat de wetgever in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek enkel het quod plerum-
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que fit heeft geregeld, namelijk dat een vreemd land slechts tot één enkel werelddeel be-
hoort, en daarbij over het hoofd gezien heeft dat sommige landen, waaronder Turkije, ver-
spreid liggen over twee werelddelen.

Dat aldus, eerder dan zich over te leveren aan een exegetische interpretatie van de wet-
tekst, zoals (de eiseres) voorstaat, nagegaan dient te worden wat de bedoeling was van de 
wetgever bij het ontwerpen van een systeem van verschillende termijnen van verlenging 
van de normaal toepasselijke termijn.

Dat deze bedoeling duidelijk was dat ingeval de betekening in het buitenland gericht is 
naar een Europese bestemming, dit is minder ver, een verlenging van 15 dagen (aangren-
zend land of Verenigd Koninkrijk) respectievelijk 30 dagen volstaat, maar dat ingeval de 
betekening gericht is naar een bestemming buiten Europa, dit is verder afgelegen, een ver-
lenging met 30 dagen niet meer volstaat, en direct een substantiëlere verlenging met 80 
dagen redelijk is.

Dat derhalve, nu op grond van het door België en Turkije geratificeerde Verdrag van 
Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buiten-
land in burgerlijke en handelszaken, de betekening in casu diende te gebeuren door een 
afgifte ter post van een aangetekende zending gericht aan de Centrale Turkse Autoriteit te 
Ankara, met verbod van rechtstreekse toezending van de stukken aan de partij aan wie be-
tekend werd, d. i. aan (de verweerster) op haar maatschappelijke zetel te Istanbul, enkel 
rekening gehouden kan worden met de plaats waar de Centrale Turkse Autoriteit geves-
tigd is, namelijk Ankara, dit is een ander werelddeel in de zin van artikel 55 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Dat dan ook de normale beroepstermijn van één maand die beginnen lopen is vanaf 31 
januari 2003 en verstreek op 28 februari 2003, verlengd werd met 80 dagen, dit is tot en 
met 19 mei 2003.

Dat nu (de verweerster) haar verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie heeft neergelegd 
op 15 mei 2003, haar hoger beroep tijdig werd ingesteld.

Dat het door (de eiseres) ingeroepen middel van onontvankelijkheid van het hoger be-
roep dan ook niet kan worden aangenomen" (bestreden arrest, blz. 2-4).

Grieven
Luidens artikel 860, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de termijnen om een 

rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven op straffe van verval.
Op grond van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep 

aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis. Heeft een van 
de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen woon- of verblijf-
plaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van hoger beroep ver-
lengd overeenkomstig artikel 55 van hetzelfde Wetboek.

Artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de wet bepaalt dat ten 
aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen 
woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend werden dienen verlengd te worden, die 
verlenging 15 dagen, 30 dagen of 80 dagen bedraagt, naargelang die partij respectievelijk 
"in een aangrenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië" verblijft, 
"in een ander land van Europa" of "in een ander werelddeel".

Zoals de appelrechters terecht vaststellen, ligt het land Turkije deels op het Europese 
continent en deels op het Aziatische continent.

De appelrechters stellen tevens vast dat niet werd betwist dat de verweerster verblijft in 
het Europees deel van Istanbul en dus in het Europees deel van Turkije.

Luidens artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de termijn enkel dan met 80 da-
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gen verlengd, wanneer "de partij" die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch 
gekozen woonplaats heeft, "in een ander werelddeel (dan Europa) verblijft".

Doorslaggevend is bijgevolg waar de partij aan wie betekend wordt, zelf verblijft, niet 
waar eventueel een autoriteit die een rol speelt bij de wijze van betekening, gevestigd is.

Nu de verweerster op het Europese continent verblijft, werd de beroepstermijn ten hare 
opzichte bijgevolg verlengd met 30 dagen en niet met 80 dagen, zodat hij verstreek op 31 
maart 2003, terwijl pas op 15 mei 2003 beroep werd aangetekend door de verweerster.

Door niettemin te beslissen dat enkel rekening kan worden gehouden met de plaats 
waar de Turkse Centrale Autoriteit gevestigd is, namelijk in Ankara, dat de beroepster-
mijn om die reden dus met 80 dagen werd verlengd en dat het hoger beroep van de ver-
weerster derhalve tijdig werd ingesteld, schenden de appelrechters bijgevolg de artikelen 
55, 860, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 1051, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer 
een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen 
woonplaats of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België heeft, de ter-
mijn van hoger beroep wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 van hetzelfde 
wetboek.

Ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, 
noch gekozen woonplaats heeft, dienen overeenkomstig artikel 55 van het Ge-
rechtelijk Wetboek de termijnen die haar verleend werden, als volgt verlengd te 
worden:

- met vijftien dagen, wanneer de partij in een aangrenzend land of in het Vere-
nigd Koninkrijk van Groot-Britannië verblijft;

- met dertig dagen, wanneer zij in een ander land van Europa verblijft;

- met tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel verblijft.

2. Het normdoel van deze wetsbepalingen is dat, hoe groter de afstand is van 
de verblijfplaats van de betrokken partij ten opzichte van België, hoe meer de 
termijn wordt verlengd om de uitoefening van het recht van verdediging te vrij-
waren.

3. Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese conti-
nent maar in een land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient, re-
kening houdend met dit normdoel en het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, de verlenging te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven langste termijn.

4. Het arrest stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de verweerster, aan 
wie het beroepen vonnis werd betekend, gevestigd is in het Europese gedeelte 
van Turkije, land dat ook in Azië is gelegen.

Op grond van deze vaststellingen vermocht het arrest, zonder schending van 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen, te beslissen dat de termijn om ho-
ger beroep in te stellen met 80 dagen werd verlengd zodat de verweerster tijdig 
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hoger beroep heeft ingesteld.

Het middel, ook al zou het gegrond zijn, kan niet tot cassatie leiden en is der-
halve niet ontvankelijk.

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 maart 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete – Verslaggever: de h. Lon-

ders –  Andersluidende conclusie1 van de h.  Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Wouters. 

1 Het O.M. concludeerde tot gegrondheid van het middel, dat terecht stelde dat doorslaggevend is 
niet waar eventueel een centrale Autoriteit, die een rol speelt bij de wijze van betekening, gevestigd 
is, dan wel waar de partij aan wie betekend wordt verblijft, zodat het bestreden arrest de toepasselijke 
termijn van dertig dagen (artikel 55, 2°, Ger. W.) had moeten in acht nemen. Het O.M. nam aan dat  
de tekst van dit artikel - dat het onderhavig geval niet heeft voorzien - voor die partij  weliswaar 
verschillende effecten kan sorteren, zoals voor verweerster, die voorhield niet "in een ander land van 
Europa" te verblijven, terwijl de centrale Autoriteit van haar land nog verder en alleszins in een ander 
werelddeel gevestigd is. Deze situatie was voor haar inderdaad ongunstig: de beroepstermijn van een 
maand, verlengd met dertig dagen, was grotendeels verlopen vooraleer het stuk op verzoek van die 
centrale Autoriteit haar ter hand werd gesteld. De door het bestreden arrest aangehouden interpretatie 
kan nochtans ook het omgekeerde effect hebben: uit de in de toelichting van de voorziening gegeven 
voorbeelden  ter  ondersteuning  van  het  "geografisch  criterium"  blijkt  inderdaad  dat  de  centrale 
Autoriteit heel wat dichter bij België kan gevestigd zijn en de verblijfplaats van de partij aan wie 
betekend  moet  worden  veel  verder  afgelegen  (Canarische  Eilanden,  Cyprus,  Malta),  in  welke 
gevallen de "kortere" verlenging van de beroepstermijn (dertig dagen) niet zou kunnen verantwoord 
worden. Het O.M. besloot dat het Haags Verdrag van 15 november 1965, volgens hetwelk betekend 
werd, het recht van verdediging waarborgt van de bij verstek veroordeelde verweerder, voor wie de 
termijn om een rechtsmiddel aan te wenden verstreek, door, in artikel 16, mits voldaan is aan de erin 
gestelde voorwaarden, de rechter toe te laten, hem een nieuwe termijn te verlenen om dit alsnog te 
doen.  Het  verdrag  voorziet  geen  bijzondere  bescherming  van  andere  gedaagden  en  is  uiteraard 
gestoeld op het vertrouwen in diligente centrale Aurotiteiten. De appelrechters vermochten dus niet 
deze waarborg uit te breiden tot een rechtsmiddel tegen een - als terzake - op tegenspraak gewezen 
vonnis. Het Hof verwerpt het middel overigens niet als ongegrond, doch acht de bestreden beslissing 
niet onwettig, op grond van een in de plaats gestelde reden, gefundeerd op het normdoel van de wet, 
tot vrijwaring van het recht van verdediging, zodat het middel, ook al zou het gegrond zijn, niet tot 
cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is.
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